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Närvarande: Lena Dyrsmeds, Lena Andersson, Anette Hedvall, Kari Trogen, Stefan Lundin, Anneli Lindh 

Ej närvarande: Jessica Hamrin, Maria Åkerström, Linda Kvalöy-Johansson 

Tjänstgörande suppleanter: Anneli Lindh 

 

 

§ 15  Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:43. 

  

§ 16  Val av justerare  

 Stefan Lundin valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

       

§ 17   Godkännande av dagordning   

 Dagordningen godkändes. 

  

§ 18   Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna.  

   

§ 19  Skrivelser 

 Genomgång av diverse skrivelser som inkommit. 

 Räddningshundsutbildning 

 Elevio har gjort fältbesök 

 Info från kommunen 

 Info om utvecklingsprojektet 

 Info från SLU 

 

 

§ 20   Ekonomirapport 

 Vi har fått beviljat 30 251 kronor i verksamhetsbidrag från kommunen. 

 Kassabehållningen uppgick per den 22/3 – 2016 till 691 623,31 kronor.   

  Anette önskar mera info inför kurser och sådant så hon vet vilka som skall gå och så vidare 

för att lättare kunna hålla koll. 

 

§ 21  Rapporter 

 Lydnad/bruks  
Skall ha ett möte i dagarna och planera inför årets tävlingar. Det kommer att bli TL 

samt domarkonferens i lydnad  under hösten 2016. Detta uppfattas som 

sent då de nya reglerna börjar gälla 2017 och det är kort tid att hinna 

uppdatera sig om dem. 

Det kommer att starta en TS utbildning under våren. 

Det kommer bli en TL konferens i bruks i höst 2016. 

Det har startats en apellcirkel med start i apellen under året som mål. 

 

 RUS-exteriör 
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Informerar om att de tänkt byta och ha sin utställning i år i Insjön, men SKK 

godkände inte bytet så den blir i körhuset i Rättvik ändå.  

 

 Agility  
Har tävling 9-10/4 i Leksand. Det är inte jätte många startande. Det fattas ngr 

funktionärer än dock. 

 

 Rallylydnad 
Har haft tävling den 5-6/3 i Mockfjärds ridhus. Det blir en tävling den 2-3/4. Det har 

utbildats 5 stycken rallyskrivare.  

 

 HUS  
Skall ha ett möte i dagarna och planera för årets kurser. Det kommer eventuellt att bli 

en allmänlydnadskurs i vår. Det kommer att starta en valpkurs den 4/4. 

 

 RUS-mental  
Det kommer ev att komma nya regler inom MT. Det blir ett MT den 21/5 och ett 

uppfödar MH den 22/5 samt ett MH den 28/5. 

 

 Klubbstugan  
Lena D skall prata med Pelle Dragsten om elen i ladan samt på parkeringen. Vi skall 

 kolla upp vattenledningarna i samband med städdagarna. Vi skall tänga av vid 

 parkeringen så det inte blir sönderkört under källossningen.  

 

 Styrelsen ´  

Styrelsen har traditionsenligt varit till Leksand och bubblat och ätit mat. Det var mycket 

trevligt. 

Kari informerar om att hon och Ann Kristin Norberg var iväg till Falun på 

lokalklubbskonferensen samt årsmötet som distriktet anordnade söndagen den 13/3. På 

konferensen diskuterades det mycket kring hur vi har det på våra klubbar i distriktet samt hur 

vi skall göra för att locka fler medlemmar samt behålla de vi redan har i vår verksamhet. Detta 

är ett återkommande problem som finns i de flesta klubbar och det blev många bra 

diskussioner. 

Årsmötet löpte på bra med några nya medlemmar i distriktsstyrelsen.  

 Vi har haft ett informationsmöte på klubben från Missing people. 

 Diskussion kring vad vi skall ha för tema på medlemsmötet den 20/4.  

  

§ 22 Årets GFBK hund 

 Bordläggs till ett senare möte. 

 

§ 23 Tassjakten 
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 Alla kollar upp vilka priser som skall vara samt hur många poäng som skall vara per pris samt 

 höras via mail angående detta. Vi skall även hålla lite koll på vilka funktionärer som ställt upp 

 fram till och med att tassjakten är klar. 

 

§ 24 Hundpolicy SBK 

 Bordläggs. 

 

§ 25 Hemsidan 

Förslag på att införa "ordföranden har ordet" som skall uppdateras ca 4 ggr per år. 

Bättre info om möten och aktiviteter. Stefan får lite tips på vad som skall stå på nya hemsidan. 

 

§ 26 Städdagar 

 Städdagar kommer att vara 3-4/5 från kl: 17:00 och man kommer när man kan. Alla mailar 

 vad som skall göras. Stefan sammanställer en lista på det som skall göras. Lena A fixar mat. 

 

§ 27 Träningsfigurantutbildning skydd  
 Stefan har anmält sig till en träningsfigurantutbildning inom skyddet i Backamo som han vill 

gå. Den  kostar 1300 kronor. Styrelsen beslutar att låta Stefan gå denna.  

 

§ 28   Övriga frågor 

 Diskussion kring beställning av skåp. 

 Vi planerar att ha ett möte inför 20-års jubileumet. Datumet bestämms på nästa möte. 

 

§ 29  Nästa möte 

 Datum för nästa möte är den 11/5 – 2016 klockan: 18:30. 

 Medlemsmöte den 20/4 klockan: 18:00. 

   

§ 30   Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl: 21:32. 

 

 

Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Kari Trogen    Lena Dyrsmeds 

 

Justerare 
 

_____________________________________ 

Stefan Lundin 
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