
 
 

Protokoll styrelsemöte Fagersta Brukshundklubb 160906 

Närvarande: Ca Eriksson, Åsa Perlefelt, Bippa Mattin Lassei, Anna Hjulström, Jessica 

Bernebäck, Sigge Friis, Ingemar Elfström, Anette Vretman 

Frånvarande: Bengt Larsson och Maj Britt Winberg 

 

 

 § 1 

Mötets öppnande 

Alla hälsas välkomna och vi börjar med ett kort firande av Sigge som tagit SM-silver i 

bruks spår. 

Därefter väljs Bippa och CA in som ordinarie ledamöter till dagens sammanträde.  

 

§ 2 

Dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar. 

 

§3  

Val av justeringsman 

Åsa väljs att justera protokollet. 

 

§ 4  

Föregående protokoll 

Ingemar går igenom föregående protokoll. Bengt har varit i kontakt med Kent´s Data 

och fått förslag på projektor till mötesrummet. 

 



§ 5 

Kassarapport 

Ingemar redovisade aktuell kassarapport.  

 

§ 6 

Skrivelser 

En fråga om vilka kriterier som används för att komma med på kurser har inkommit. 

Ingemar har svarat hur deltagare tas ut. 

 

 

§ 7 

Rapporter 

- Ras/Rus Ett MH och ett MT samt ett uppfödar MH är kvar i år. Två nya figuranter är 

utbildade somt en ny medlem som även är utbildad figurant. Bra då det behövs i 

klubben. 

-Hus Många kurser är igång, det finns även en kö till valpkurser. Uppstart av ny 

unghundskurs i januari. Det finns en möjlighet att utbilda sig till ”Allmänlydnads 

instruktör steg 2” där Maria Sköld rekommenderas att gå. Åsa har koll på om det finns 

flera aktuella kurser. 

-Tävling De inköpta rosa banden var kortare än utlovat, Bippa kontaktar företaget om 

detta, samt försöker få tag på flera rullar. Tävlingen lägre sök och spår 18 september är 

klara samt lydnadstävlingen i oktober. De tävlingar som redan genomförts har gått bra. I 

oktober kommer domare och tävlingsledare i lydnad att gå utbildningar i de nya 

reglerna som börjar gälla vid årsskiftet. 

 -Agility Önskar flera hinder, detta är en kostnadsfråga som i dagsläget inte är aktuellt 

att köpa in fler, dock kommer en ny slalombana att få köpas in då den gamla är för 

dålig. 

-Rally Nya ansvariga söks till rallysektorn, helst några som är aktiva inom grenen vill 

förhoppningsvis även ta hand om sektorn. 

-Tjänstehund ingen i dagsläget. 

 

§ 8 

Övriga frågor 

 

►Ingemar har försökt få tag i kvinnan som föreläser om fästingar, han har inte lyckats 

men fortsätter att söka henne. 



►Önskemål om att någon kommer på medlemsmöte och föreläser om de nya 

lydnadsreglerna. 

►Anna har sett över poängsystemet och lämnat ett förslag. Bilaga 1 

§ 9 

Nästa möte 

4 oktober kl 18:00 i klubbstugan. 

§ 10 

Avslutning 
 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 

___________________________                      ____________________________ 

Ingemar Elfström, ordförande                              Anette Vretman, sekreterare 

  

___________________________ 

 Justeras  Åsa Perlefelt   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Poängfördelning (förslag) 

 

Ansvarig tävling 

Lydnad 250p 

Agility 250p 

Rally feb/nov 300, mars 500p 

Bruks- 

6juni 600p 

HKl april 300p 

Appell 300p 

Hkl /Lkl sept 300p 

 

Funktionärer tävlingsdag 

Domare bruks 800p 

Tävlingsledare bruks 400/800p 

Domare lydnad 300/600 

Tävlingssekreterare  300/600p 

 

Tävlingsledare lydnad 

- Elit/Lkl3 300/600p 

-Lkl2/Lkl 1 250/500p 

Skrivare (lydnad/bruks) 200/400p 

Spårläggare tävlingsdag 150/300p 

Lägga spår inför tävling 100p/spår 

Sökfigge tävlingsdag 150/300p 

 

Sektorsansvariga 700 

 

Rallylydnad 

Domare 400/800p 

Skrivare 200/400p 

Inropare 150/300p 

 

Instruktör 100/gång  (ex 5ggr 500p) 

 

Medlemsträning 50p 

Gräsklippning 250p 

 

Bokningssystem hallen  500p/mån 

Städning hallen 150p/gång 

 

Köket  300/600p 

 

 


