Gagnef-Floda Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-08-03

S 4 - 2020

Tid: 18.30-21.00

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ronja Levin, Lena Andersson, Maria Åkerström, Linda Kvalöy Johansson, Lotta

Åhlander, Emely Bössfall, Kristina Jugas och på länk Anneli Lindh. Jessica Hamrin med från punkt
46 på länk.
Ej närvarande: Jessica Hamrin punkt 42-45

§ 42

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:40.

§ 43

Val av justerare
Kristina Jugas valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 44

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 45

Föregående protokoll
Beslutade att förra verksamhetsårets möten är godkända med eventuella mindre felaktigheter.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Följande punkter står kvar för
att avrapporteras vid nästa möte
➢ Känns inte aktuellt att tillfråga Mikael Hedman om att ha föreläsning i dagsläget. Vi
inväntar Corona läget i Sverige.
➢ Anneli frågar vår medlem Erika Andersson , som aktivt tävlar i Freestyle och HtM,
att visa upp grenarna den 9 sept (nästa medlemsmöte). I framtiden ser vi över våra
möjligheter att i framtiden även kunna anordna officiella tävlingar inom dessa grenar.
Lotta pratar med klubbens instruktör Jenny Anserin om intresse finns att anordna en
kurs i Freestyle.
➢ Flyttar fram frågan pga Corona. Över hur vi ska kunna få till någon form av att söka
sponsring för tävling på högre nivå, SM och uppåt.
➢ Linda frågar Tina Björnberg om hon kan tänka sig att ordna med att få ut protokollen
på hemsidan. Denna fråga flyttas också fram pga Corona.

§ 46

Skrivelser
• Möjlighet att vara med på Siljan News. Kristina tar den punkten.
• Ansöka om utställningar 2022
• Skyltar om att håll avstånd pga Corona, uppsatt och klart
• Lantmäteriet om avstyckning. Nu är allt är utmärkt och korrigerat utifrån det förslag
som lantmäteriet gett oss.
• Utskick om förtjänsttecken och hamiltonplakett från SKK (vidarebefordrat från SBK).
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§ 47

Ekonomirapport
Saldo kassabank per 20200803 var 1 053818:Höga driftskostnader, är det luftvärmepumpen? Linda undersöker detta lite närmare. En
slutsats är att det är viktigt att våra medlemmar kommer ihåg att släcka strålkastarna och om
man höjer värmen sänka den igen.

§ 48

Skott på andra tider än torsdagsträning
Ronja läser upp förslaget, bilaga 1. Styrelsen röstar ja för övrig skotträning än på torsdagar
19.30-20.00. Punkten tas upp på nästa möte för att se om det har fungerat.

§ 49

Tassjakten
Beslutar enligt förslag, bilaga 2. Tassjakten kommer att påbörjas 1/1 2021.

§ 50

Besluta om att Årets hund ska utgå 2020 på grund av Corona
Mötet beslutar att det utgår 2020 på grund av att många grenar inte har tävlingar på grund av
Corona. Istället kan vi lägga lite mer pengar på priser i KM.

§ 51

Rapporter
Rally har skickat in intresse för funktionärsutbildningar.
Lydnad/bruks
KM är flyttat till i höst med Nina som domare. Tävlingarna i september och oktober
genomförs.
2021: den 30/6 Lydnad startklass och klass1, den 25/9 Lydnads startklass x 2 och klass1x2 och
den 26/9 söktävling.
RUS-exteriör
2022 har vi ansökt om utställning den 4/9 på klubben (Nedansiljan har dagen innan).
Agility
Ett antal ekipage har varit med på SM för alla digitalt, banan sattes upp på klubben. 1/8
genomfördes en cup med ca 40 hundar. 16/9 KM.
Rallylydnad
Se bilaga 3. Linda kursen inställd och ersattes av ett miniläger. Förhoppningsvis blir det Linda
kurs nästa sommar. Tävlingar 12-13 september 2x nybörjarklass och 3x fortsättningsklass. 1011 oktober 3x avanceradklass och 2x mästarklass. Ansökt om tävlingar i Insjöns ridhus13-14
mars 3x avancerad och 2x nybörjare samt den 27-28 mars 3x fortsättningsklass och 2x
mästarklass.
Nose Work
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Dala Nosen 17-18/10 inställd. KM 25/10. Vi följer SKK:s riktlinjer därför är det ingen kurs
som pågår eller påbörjas nu.
HUS
Valpkurs för Emma Isaksson pågår. Maria har gjort en checklista som lämnas till
instruktörerna för att se om allt är med. Maria ordnar en träff för alla instruktörer.
Göra en lekplats på hörnet av klubbstugan, Emely och Kristina påbörjar arbetet.
RUS-mental
MT 22-23/8. Exteriörbeskrivning genomfördes den 22/5. Håller på att fixa MH banan.
Klubbstugan
Städlistan och gräsklipparlistan diskuterades. Agilityfolket får städa klubbstugan på vintern.
Styrelsen
Medlemsmöte den 9/9 klockan 18.00. Erika tillfrågas om att visa freestyle och Htm,
medlemmarna bjuds in att delta på hundrace och äta kolbulle. Lotta gör en inbjudan. Både
digitalt och på papper.
Hallen
Vi har fått hem gräs som vi har sponsrats med men transporten kostar ca 8000kr. Bygglovet är
kompletterat och kommer slutföras av kontrollansvarig. Kommer börja att avverka träd,
betalning är att de som avverkar får träden. Kommer skriva ihop en sammanfattning av
kostnader och besöka banken. Viktigt att det står med vilka kostnader vi kommer att sponsras
med (egen insats). Diskuterade möjligheten för ungdomsverksamhet.
Drag
SM i Hällefors i oktober. Tittar på möjligheten för prova på dag för drag. Diskuterade om det
finns intresse att kör tough race banan (utanför Borlänge) med hund. Tar med till nästa möte.
§ 52

Inköp
Jon gör ett försök att få igång åkergräsklipparen. Nu lånar vi Kristina Jugas gräsklippare.
Kostnaden att byta tak på lilla ladan är 16 500:-. Kristina frågar kommunen om ladan är kmärkt samt vem som betalar ett takbyte. Är den inte k-märkt beslutar mötet att byta tak för
16500:-

§ 53

Övriga frågor
Campingavgift 100:- per natt oavsett om man använder el eller ej.

§ 54

Nästa möte
Nästa möte är 12 oktober 18.30. Fika ansvarig Anneli Lindh
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Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 21.30

Vid protokollet dag som ovan

Ordförande

_____________________________________
Lotta Åhlander, sekreterare

_____________________________________

Ronja Levin

Justerare

_____________________________________
Kristina Jugas
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