
 

 

   

 Protokoll styrelsemöte Fagersta Brukshundklubb. 
 

 

 

Närvarande: Ingemar Elfström, Maj-Britt Winberg, Bippa Mattin-Lassei, CA Eriksson, 

Anette Vretman, Åsa Perlefelt, Sigge Friis, Gittan Andersson. 

Frånvarande: Bengt Larsson, Jessica Benerbäck, Anna Hjulstöm 

 

 § 1 

Mötets öppnande  

Ingemar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 

Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

Åsa Perlefelt valdes till Justerare.  

Ca Eriksson och Bippa valdes in till tjänstgörande ersättare för Bengt  och Anna. 

 

§ 3 

Föregående protokoll 

Ingemar redovisar föregående protokoll: 

Anette informerar om BPH där SKK har hand om alla utbildningar, det finns ingen 

godkänd bana i Västmanland. Är man intresserad av att utbilda sig till BPH beskrivare 

får man själv kontakta SKK. 

Ingemar deltog på Västerås BK firande och överlämnade gåva. Endast två andra klubbar 

kom, ingen från distrikter medverkade. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 4 

Kassarapport 

Kassören redovisade aktuell rapport. Plusgirot är nu avslutat. 

 
 



§ 5 

Skrivelser 

► Från SBK, de vill ha in synpunkter på nya reglerna i lydnadsklasser, tävlingssektorn 

uppdrar de som tävlar i lydnad att se över regeländringar och återkomma med 

synpunkter. 

► Förslag på avgifter för att hyra appellplan och klubbstuga. Studiefrämjandet och 

distriktet betalar ej hyra då de har kurser/utbildningar på klubben. Övriga aktörer som 

vill ha verksamhet, kurser och utbildningar i egen regi betalar hyra. 

Anna Hjulström lägger ut information på hemsidan. 

► Nya MT regler antagna av kongressen. 

► SBK vill att klubbar arrangerar uthållighetsprov. 

► Länsstyrelsen har gett dispens till Västmanlands brukshundklubbar att träna med lös 

hund under ”hundförbudstiden”, men ett Träningsledarbevis behövs. Bippa skickar lista 

till Claes-Göran Håvedal som utfärdar bevisen, ny lista sätts upp på klubben. Bippa 

kommer att ha en genom gång av regler i samband med utlämnandet av träningsbevisen. 

 

§ 6 

Rapporter från sektorer 

 

► RAS/RUS -  MH och MT och en exteriörbeskrivning (uppfödare) i höst.  

► HUS -Vid utbetalningar av reseersättningar utgår de från Fagersta till utbildningsort. 

Man kan ansöka om reseräkning, dock längst från Fagersta till kursort. Om möjligt 

samåk. Gäller vid klubbens utbildningar. 

 

Flera av kurserna är nu avslutade med mycket nöjda deltagare. 

För höstens kurser kommer de nya och gamla instruktörer att kallas till möte. 

► Rallylydnadssektorn – CA kontaktar Anna Hjulström och Maria Hammarberg och 

bildar en grupp som ser över policyn på FBK’s facebooksida. Samt förtydligande om 

hur man kommunicerar när arrangemang ska genomföras via FBK.   

 

Få anmälda till Rallytävlingarna i maj, se över om man kan ordna nytt upplägg där 

möjlighet at starta flera gånger under samma dag. 

► Tävlingssektorn – 6 juni tävlingen flöt på bra, de tävlande var väldigt nöjda med 

spåren. 

KM, Bippa börjar planera, 17 juni sista anmälningsdag till KM 2 juli. 

Appelltävling 6 augusti. 



Nästa års tävlingar ligger så gott som på samma datum som de låg år 2016. 

 

§ 7 

Övriga frågor 

 

► Tävlingssektorn ordnar med inköp av nya orange snitslar samt gul/gröna till 

pinnsnitslar, de köper även in de nya skotten som har provskjutits på träning och 

tävling. 

► Flaggstången trasig, Sigge ser över detta. 

 

► Hallen kommer att stängas under perioden 1 maj – 15 september. 

► Belysningen på Apell planen lutar, Ingemar ser över detta. 

 

§ 8 

Nästa möte  

Tisdag 2016-08-09 klockan 18:00 i klubbstugan. 
 

§ 9 

Avslutning 
 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

___________________________                      ____________________________ 

Ingemar Elfström, ordförande                              Anette Vretman, sekreterare 

  

___________________________ 

 Justeras   Åsa Perlefelt  

  

 

 


