
 
 

Protokoll styrelsemöte Fagersta Brukshundklubb 2016-01-10 

Närvarande: CA Eriksson, Maj-Britt Winberg, Ingemar Elfström, Anette 
Vretman, Gittan Andersson, Åsa Perlefelt, Anna Hjulström, Jessica Benerbäck, 
BengtLarsson  

Frånvarande: Bippa Mattin-Lassei och Sigge Friis 

 

 § 1 

Mötets öppnande  

Ingemar öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§ 2 
Dagordning 
Dagordningen Godkänns. 
 
Val av justerare 
Anna väljs att justera protokollet jämte ordförande.  

§ 3 
Föregående protokoll 
Anette läser kort upp föregående protokoll som läggs till handlingarna. 

§ 4 
Kassarapport 
Kassören redogör för aktuell kassarapport. 

§ 5 
Rapporter 
 

► Bengt redogör för ekonomin för Fagersta Hundcenter, samt för de olika 

sektorerna.   
 
 



Från Sektorer: 
 
Tävling: Lydnadstävlingen 7-8 januari avklarad med de nya reglerna och det 
fungerade bra. 
 
Ras/Rus: Har bokat in 2 MH och 1 MT till våren. Till hösten 1 uppfödar MT och 
1 MH. 

HUS: Distriktet har bjudit in till fördjupad utbildning instruktör allmänlydnad 
steg 2, Yvonne Norberg och Maria Sköld erbjuds gå den. 
2 unghundskurser och en till valpkurs är på gång. 
Specialsök grundkurs startar nu i dagarna. 
 
Rally:  Samt 28/1 utbildning för desamma i nya reglerklubbstugan, för 
instruktörer och funktionärer kl.10:00-12:00 och för aktiva 13:00-15:00. 
Den 29/1  kl. 08:00- 12:00 sker en utbildning för de som är aktiva inom Rallyn, 
i hur man bygger banor. 
Nya rosetter beställs.  
 
Agillity: Nya regelböcker och tävlingsböcker är beställda. Slalom-hinder 
kommer inom kort. 
 
Tjänstehunds sektorn: Ingen rapport. 
 
 
§ 6 
Skrivelser 
- 

§ 7 
Övriga frågor 
 

► Årsmöte 2017- 24/2 på Hembygdgården. 

  
► Entledigande, Bippa har lämnat in en önska om att bli entledigande 

från alla uppdrag. Avvaktar med beslut i frågan tills samtal med Bippa 
är klart. 

 
► Poängjakten, var kan revisorn se poäng som medlemmar har. Bengt 
får information om hur han kan göra för att se vad alla har i poäng. 

 
► Skrivelse om kursverksamheten har inkommit till styrelsen, tas upp 
på nästa styrelsemöte.  

 

 



§ 8 
Nästa möte 

2017-02-07 

§ 9 
Avslutning 

Ingemar tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

________________________   ______________________ 
Ingemar Elfström - ordförande                    Anette Vretman - sekreterare 

  

___________________________ 
 Justeras - Anna Hjulström 

  

 

 


