
 
 

Protokoll styrelsemöte Fagersta Brukshundklubb. 

2016-05-03 

Närvarande: Ingemar Elfström, Maj Britt Winberg, Anna Hjulström, Anette Vretman 

Suppleanter, Ca Eriksson , Britt Marie Mattin-Lassei  

Frånvarande: Sigge Friis, Jessica Benerbäck, Bengt Larsson 

 

 § 1 

Mötets öppnande  

Ordförande hälsar alla välkomna, och suppleanterna väljs i som beslutande ledamöter. 

§ 2 

Dagordning 

Dagordningen godkänns 

§ 3 

Föregående protokoll 

Ca Eriksson läser upp föregående protokoll från 2016-04-05. Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

§ 4 

Kassarapport 

Kassören, Maj Britt Winberg, redovisade aktuell rapport på plusgiro och bankgiro. 

Plusgirot kommer att avslutas. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 5 

Skrivelser 

*  Från SBK- Regelrevidering i lydnadsklasserna vid gruppmoment. Finns att ladda ner 

på SBK´s hemsida. 

*  Lydnadskonferens 24-25 september, distriktet skickar 2 st domare och 2 st 

tävlingsledare. 

*  Assistanshundar, förslag på personer som vill utbilda sig till att kunna kvalitetssäkra 

assistanshundar. 

*  Anna Hjulström föreslår att vi bör utbilda BPH beskrivare, Anette Vretman uppdras 

att kontrollera om detta går att genomföra. 

 

 



§ 6 

Rapporter 

*  Distriktet söker fortfarande kassör och personer till valberedningen, de har 

funderingar på ett rullande schema för valberedningen för alla distriktets klubbar, vi i 

styrelsen tycker inte det är ett genomförbart förslag. 

*  Ingemar har informerat sektorerna om pengar de kan använda fritt till 

verksamheterna. 

§ 7 

Övriga frågor 

*  Bippa och Anna har fått önskemål om att även viltspår kommer med på KM, Bippa 

och Anna ordnar med detta och inköper pris. 

*  Bippa uppdaterar funktionärslistan och skickar till Håvedal på distriktet.  

*  Tävling i doftprov kommer att genomföras i sommar, Anna håller i detta. 

*  Västerås BK fyller 75år, Fagersta anmäler 2 deltagare till firandet och Ingemar ordnar 

med gåva. 

* Fagersta BK skänker gåva till cancerfonden i samband med medlems begravning. 

Maj- Britt ordnar med detta. 

*  Elit-spår-tävlingen 6 juni är DM, efter förfrågan från distriktet. 

*  Bippa berättar att det kommit in mycket uppskattande åsikter från deltagarna i 

viltspårskurserna som Jenny och Per Arne hållit i. 

§ 8 

Nästa möte 

2016-06-07 klockan 18:00 

§ 9 

Avslutning 
 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 

___________________________                      ____________________________ 

Ingemar Elfström, ordförande                              Anette Vretman, sekreterare 

  

_______________________________________________________ 

 Justeras Anna Hjulström och Ca Eriksson     

  

 

 


