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  Gagnef-Floda Brukshundklubb  Protokoll styrelsemöte 

                           Datum: 2021-06-09  S 4 - 2021                      

 Tid: 19.00 -21.34   Plats: Zoom 

  

Gagnef-Floda Brukshundklubb 1 Organisationsnummer: 882602-0086 

Paviljongv 41                                                                                                                                                                  Bankgiro:  5933-2841 

785 44 DALA-FLODA     Hemsida: www.g-fbk.se                                                        

    

Närvarande: Lena Dyrsmeds, Lena Andersson, Jessica Hamrin, Marie Bäcke Olsson, Emely 

Bössfall (tom §54), Anna Niclasson (ord. Led), Monica Setterlund (tjänstgörande led).  

Ej närvarande: Linda Kvalöy Johansson, Anneli Lindh (avliden 210428) 

§ 46 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:01. 

§ 47 Val av justerare 

Marie Bäcke Olsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 48 Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkändes. 

§ 49 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 27/4 gicks igenom och godkändes. 

§ 50 Skrivelser 

• Ansökan utställningar 2023, vidarebefordrat till Maria 

• Hundens vecka med start 13 sept. Möte 2/6 distrikt kolla upp efterskott. Planera in 

något ”prova på” tex den 14/9 då det även är medlemsmöte. 

• Filmkurs för seniorer - läggs ut på fbsidan 

• Information om beslut från SKK/DN 

§ 51 Ekonomirapport 

Saldo kassabank per 20210607 var 800 284, 99:- 

§ 52 Rapporter 

 

Lydnad/bruks  

10 anmälda till startklass, 6 till klass1 än så länge (tävling 30/6) 

 

RUS-exteriör 

Inget nytt från utställningssektorn mer än att vi ska se ut lämpligt datum att ev arrangera 

utställning 2023. 

 

Agility  

Ingenting nytt att rapportera 

 

Rallylydnad 

Letar domare till tävlingarna men annars är det ingenting nytt att rapportera 
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Nose Work  

Gagnef-flo-nosen 8–9/5 inställd. 

Dala Nosen 9–10/10 blir av.  

Temadag på lördag 12/6 

Doftprov lördag 19/6 

Sektormöte den 14/6 kl. 17.30 på klubben och planera inför hösten. Dessa ingår i vår sektor 

2021; 

Tina Björnberg, sammankallande 

Maria Lööf 

Marie Bäcke Olsson 

Lars Svedgård 

Yvonne Jönsson 

 

HUS  

Catarina har haft valpkurs 3 lördagar, 5 ST deltagare 3 tillfällen a 3timmar/ gång. Deltagarna 

önskar en återträff samt en fortsättning på valpkursen. Mycket nöjda deltagare. 

Tina håller på med NW nybörjare + Specialsök nybörjare, sista kursdatum i slutet av juni. 

Planerar att skicka ut en fråga innan midsommar om vilka instruktörer som vill ha kurs i höst. 

Detta för att redan nu kunna lägga ut om detta på hemsidan och ge intresserade möjlighet att 

skicka in en intresseanmälan. 

Alla kollar över de olika förslagen på avtal för instruktörer och kommer med förslag på 

eventuella ändringar. Exempelvis MINST 4 kurser, varav 2 utan ersättning under kommande 

36 månader efter utbildningens avslut. 

 

RUS-mental  

Vi har nu genomfört 2 MH och 2 MT sammanlagt 31 deltagare. Vi har planer på att bygga om 

vår bana i sommar.  

2 figuranter med avståndslek för MH färdigutbildade 

 

Klubbstugan  

Klipplistor ska ordnas 

Måste få igång gräsklipparen så den fungerar, Lena D jobbar på det 

Inköp inför tävlingar, meddela antal anmälda i förväg så det inte behöver köaps in för mycket 

som står och blir gammalt.  

Vägen: försök få tag i någon som hyvlar och fyller ut med grus.   

Stor skylt för att guida tävlande rätt väg till klubben 

När tas riset bort? Kolla med Ronja 
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Styrelsen  

 Pga. av Anneli Lindhs hastiga bortgång kliver from 20210609 Anna Niclasson in som 

ordinarie ledamot. 

3–4/7 medlemsmöte i samband med träningshelgen. Vi planerar ihop det hela med alla delar, 

agility, rallylydnad, spår, sök, specialsök med tider, ansvarig för vardera delen etc. Grillning 

till kvällen (lördag). 

 

Hallen  

Se bilaga med omkostnader för bygget.  

Ansökan ska färdigställas och skickas in. 

 

Drag  

Prova på – planeras. Läggs samtidigt som träningshelgen 3–4/7 

 

§ 53 Inköp 

Hängrännerensare  

Ormskrämmor 

 

§ 54 Gräsklipparen, ny slinga 

Slingan är av på 50 ställen – Holman får lägga en helt ny slinga 

Emely avviker från mötet kl. 20.49 

 

§ 55 Hoopers 

Hinder planeras att byggas, 15 stycken. Prisexempel kommer. 

 

§ 56 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

SM i bruks 26-27-28/8 2022, v34. Vi har hand om sök. 

 

§ 57 Nästa möte 

 Nästa möte 4/8 kl. 19.00 
  

§ 58 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas klockan 21.34 
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Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 

 

Justerare 

 

 

_____________________________________ 

Marie Bäcke Olsson 
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Närvarande: Lena Dyrsmeds, Lena Andersson, Jessica Hamrin, Marie Bäcke Olsson, Emely 


Bössfall (tom §54), Anna Niclasson (ord. Led), Monica Setterlund (tjänstgörande led).  


Ej närvarande: Linda Kvalöy Johansson, Anneli Lindh (avliden 210428) 


§ 46 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:01. 


§ 47 Val av justerare 


Marie Bäcke Olsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


§ 48 Godkännande av dagordning   


Dagordningen godkändes. 


§ 49 Föregående protokoll 


Föregående protokoll från 27/4 gicks igenom och godkändes. 


§ 50 Skrivelser 


• Ansökan utställningar 2023, vidarebefordrat till Maria 


• Hundens vecka med start 13 sept. Möte 2/6 distrikt kolla upp efterskott. Planera in 


något ”prova på” tex den 14/9 då det även är medlemsmöte. 


• Filmkurs för seniorer - läggs ut på fbsidan 


• Information om beslut från SKK/DN 


§ 51 Ekonomirapport 


Saldo kassabank per 20210607 var 800 284, 99:- 


§ 52 Rapporter 


 


Lydnad/bruks  


10 anmälda till startklass, 6 till klass1 än så länge (tävling 30/6) 


 


RUS-exteriör 


Inget nytt från utställningssektorn mer än att vi ska se ut lämpligt datum att ev arrangera 


utställning 2023. 


 


Agility  


Ingenting nytt att rapportera 


 


Rallylydnad 


Letar domare till tävlingarna men annars är det ingenting nytt att rapportera 
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Nose Work  


Gagnef-flo-nosen 8–9/5 inställd. 


Dala Nosen 9–10/10 blir av.  


Temadag på lördag 12/6 


Doftprov lördag 19/6 


Sektormöte den 14/6 kl. 17.30 på klubben och planera inför hösten. Dessa ingår i vår sektor 


2021; 


Tina Björnberg, sammankallande 


Maria Lööf 


Marie Bäcke Olsson 


Lars Svedgård 


Yvonne Jönsson 


 


HUS  


Catarina har haft valpkurs 3 lördagar, 5 ST deltagare 3 tillfällen a 3timmar/ gång. Deltagarna 


önskar en återträff samt en fortsättning på valpkursen. Mycket nöjda deltagare. 


Tina håller på med NW nybörjare + Specialsök nybörjare, sista kursdatum i slutet av juni. 


Planerar att skicka ut en fråga innan midsommar om vilka instruktörer som vill ha kurs i höst. 


Detta för att redan nu kunna lägga ut om detta på hemsidan och ge intresserade möjlighet att 


skicka in en intresseanmälan. 


Alla kollar över de olika förslagen på avtal för instruktörer och kommer med förslag på 


eventuella ändringar. Exempelvis MINST 4 kurser, varav 2 utan ersättning under kommande 


36 månader efter utbildningens avslut. 


 


RUS-mental  


Vi har nu genomfört 2 MH och 2 MT sammanlagt 31 deltagare. Vi har planer på att bygga om 


vår bana i sommar.  


2 figuranter med avståndslek för MH färdigutbildade 


 


Klubbstugan  


Klipplistor ska ordnas 


Måste få igång gräsklipparen så den fungerar, Lena D jobbar på det 


Inköp inför tävlingar, meddela antal anmälda i förväg så det inte behöver köaps in för mycket 


som står och blir gammalt.  


Vägen: försök få tag i någon som hyvlar och fyller ut med grus.   


Stor skylt för att guida tävlande rätt väg till klubben 


När tas riset bort? Kolla med Ronja 
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Styrelsen  


 Pga. av Anneli Lindhs hastiga bortgång kliver from 20210609 Anna Niclasson in som 


ordinarie ledamot. 


3–4/7 medlemsmöte i samband med träningshelgen. Vi planerar ihop det hela med alla delar, 


agility, rallylydnad, spår, sök, specialsök med tider, ansvarig för vardera delen etc. Grillning 


till kvällen (lördag). 


 


Hallen  


Se bilaga med omkostnader för bygget.  


Ansökan ska färdigställas och skickas in. 


 


Drag  


Prova på – planeras. Läggs samtidigt som träningshelgen 3–4/7 


 


§ 53 Inköp 


Hängrännerensare  


Ormskrämmor 


 


§ 54 Gräsklipparen, ny slinga 


Slingan är av på 50 ställen – Holman får lägga en helt ny slinga 


Emely avviker från mötet kl. 20.49 


 


§ 55 Hoopers 


Hinder planeras att byggas, 15 stycken. Prisexempel kommer. 


 


§ 56 Övriga frågor 


Inga övriga frågor 


SM i bruks 26-27-28/8 2022, v34. Vi har hand om sök. 


 


§ 57 Nästa möte 


 Nästa möte 4/8 kl. 19.00 
  


§ 58 Mötets avslutande 


 Mötet avslutas klockan 21.34 
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Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 


 


 


_____________________________________ _____________________________________ 


Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 


 


Justerare 


 


 


_____________________________________ 


Marie Bäcke Olsson 
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