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Närvarande: Lena D, Lena A, Stefan L, Anneli L, Linda K-J 

Ej närvarande: Kari Trogen 

Tjänstgörande suppleanter: Anneli L 

 

 

§ 31  Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:52. 

  

§ 32  Val av justerare  

 Annelie L valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

       

§ 33   Godkännande av dagordning   

 Dagordningen godkändes. 

  

§ 34   Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna.  

   

§ 35  Skrivelser 

 Genomgång av diverse skrivelser som inkommit. 

 Meddelande fr Emelie Hörman att examination flyttad Rallylydnad 

 UG Bruks granskat  nya regelverk 

 Kvalitet säkring av MH banor 

 ÖMB tillstyrkande ang MT 

 Styrelseförteckning 2016 Distrikt 

 Påminnelse testledarutbildning 

 SBK info nr 2 är mailat t styrelsen 

 Sprid info om Patrullhund 

 Inbjudan utbildning assistanshund 

 kallelse till Distriktmöte 

 Rapport träning, sprid info om kurs/träning 

 Dispans för lösa hundar under förbudstiden 1 mars-20 augusti är förlängt 

 Remiss angående lydnadsregler 

 

§ 36   Ekonomirapport 

 Kassabehållningen uppgick per den 30/4 – 2016 till 740 571,79 kronor. 

 Kom ihåg byta in 20- och 50-lappar före sista juni då de blir ogiltiga.  

   

 

§ 37  Rapporter 

 Lydnad/bruks  
Har haft möte där man planerat inför årets tävlingar. 

Datum för KM i bruks är satt till den 27/8, Anders Östling dömer.   

Planering av nästa års tävlingar måste in 15/5. 
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 RUS-exteriör 
Söker ringsekreterare till november utställningen 19/11.  

  

 

 Agility  
       Stora sommartävlingen härnäst, skriv ut om funktionärer sök i tid. 

DM 16/10 hos oss. 

Lena D bokar toavagnen. 

 

 

 Rallylydnad 
Kvällstävlingar 2 klasser 25/5 nybörjare 37 st(maxat)... Avancerad 1/6. 

Oktobertävlingen domare ordnat som även har DoAsI Do kl 10 - 16., 30/9 kurs, 1/10 

dömer, 2/10 kurs. Intressant, Anneli kolla upp mera och skickar ut info ? 

Samt DM 1/10 på vår klubb. 

Linda frågat om att få ha kurs delat i 2 delar inför sommaren, och fått klart att göra så. 

 

 HUS  
Kari har precis avslutat en valpkurs med åtta deltagare och startade upp en 

allmänlydnadskurs den 9/5 med fem deltagare..  

Stefan har gått skyddsträningsfigurant utbildning, den var jättebra! 

Nose Work kurs av Karin Blomman Blom, har hållits som var jätteuppskattat. Gav 

dessutom några nya medlemmar. 

 

 RUS-mental  
MT 21/5 Fullbokat,  MH 22/5 Fullbokat, MH 28/5 2 platser kvar 

 

 Klubbstugan 
Det har varit städdagar. Behövs lite mera målning av altangolv, och lite av räcket.          

Stefan ställer fram gräsklipparen. 

Lista över gräsklippning göres av Lena D. 

Vi ska tillverka en prispall, samt en stuga till Kjell-Apell. 

 

 Styrelsen ´  

Kari, Lena D samt Anneli har varit på distriktsmöte på Borlänge BK där man bland 

annat gick igenom motionerna inför kongressen. 

Vi har haft medlemsmöte den 20/4 med totalt 19 deltagare! Vi hade ”byteshandel” 

samt tillfälle att prova de nya klubbkläderna som skall beställas. 

Lena D och Lena A har varit på föreningsmöte som anordnats av kommunen. 

Lena D har pratat med åkerägarna om camping, kommer bli längre bort då det sås på 

de närmaste ytorna. Planering och undersökning av ytorna kommer att ske! 
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Lena D kollar nytt datum(förslagsvis 3/8) för aktivitetsdag för personer med 

funktionsnedsättning. 

Lena D träffar Martina 23/5 för driftsbidrag.  

Medlemsfest? Till hösten, hyra lokal och personal för städning. 8/10 bokar vi 

preliminärt. 

   

§ 37 Årets GFBK hund 

 Bordläggs till ett senare möte.  

 Lena D mailar exempel som beardis-klubben har. 

 Disskussion om Årets brukshund att dela upp grenarna var för sej. 

 

§ 39 Tassjakten 

 Bordläggs till ett senare möte. 

 

§ 40 Hundpolicy SBK 

 Bordläggs. 

 

§ 41 Datum 20-års jubileum 2017 

 Bordläggs till ett senare möte. 

 

§42 Instruktörsutbildning Nose Work 

 Vi har beslutat via mail att Tina Björnberg får gå utbildning hos Dalahundservice till Nose 

 Work instruktör, och hon kommer hålla kurs i det här. 

 

§ 43 Övriga frågor 

 Hemsidan, formulär för intresseanmälan att gå kurs, Stefan ordnar så att de går till ansvariga 

 på kurserna. Kari valp, allmänlydnad, Monica Agility, Linda Rally, får anmälningarna. 

 Hyra klubben, bli medlem formulär går till Lena D. 

 Viktigt att de ansvariga svarar/bekräftar personernas intresseanmälningar så att kontakt 

 skapats. 

 Hjälp till att anmäla ny hemsida till de platser det behövs. 

  

 

§ 44  Nästa möte 

 Datum för nästa möte är den 3/8 – 2016 klockan: 18:30. 

   

§ 45   Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl: 21:45. 
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Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Linda Kvalöy Johansson   Lena Dyrsmeds 

 

Justerare 
____________________________________ 

Anneli Lind 
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