
           

Protokoll 

Styrelsemöte med sektorer 2017-11-07     kl. 18:00 
Närvarande: Britt-Marie Mattin-Lassei, Sigge Friis, Anna Hjulström, 

Britt-Marie Winberg, CA Eriksson, Gittan Andersson, Jessica 

Benerbäck, Marie Forsberg, Karin Westermark. 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet 

 

2. Rapport från sektorer  

Agility: dags för matta 

HUS: Kurser på gång ungdom för unghundar och lydnad.  

Tävling: Tävling i oktober. I 2 och 3 dåligt med starter.  

Utbildning av tävlingsledare på gång. 

RUS: Planerar uppföljning- och uppstartsmöte för att se var vi ska 

lägga ambitionsnivån. Se hur det går med testledare efter Sigge. 

Hur ska vi ställa oss till uppfödar-MH? Ligga på sektorn, men efter 

styrelsens godkännande, är en väg att gå. I fortsättningen hyra in 

testledare. Gittan Andersson skriver ner en för-och-emot-lista 

som styrelsen kan ha som underlag för beslut. 

Rally: Ekonomin – hyrde hallen. Vad som gäller behöver styrelsen 

ta ställning till. Nu drygt att diskutera ekonomi. Vad som gäller för 

fika, lunch mm bestämmer sektorn. 

Fanny Törnblom intresserad av att gå in i rallysektorn. Styrelsen 

säger att det är helt OK. 

Musikanläggning i Hallen? Finns med i planeringen. 

Funktionärers ansvar – En kvällsutbildning för att belysa vad som 

gäller? 

Domare till KM. Boka Katarina Strömberg redan nu?  Svar ja. 



Nosework: Vi vill starta en sektion, säger Marie Forsberg. Med en 

sektor kan vi lättare ta hand om frågorna, istället för att de 

hamnar mellan stolarna. 

Detta en årsmötesfråga. Tills dess kan nosework läggas i tävlings-

sektorn, eftersom det nu finns ett tydligt sug efter detta bland 

medlemmar. 

Med den interaktiva gratis utbildning som finns, kan vi ha tävling i 

mars. Finns också bra instruktörsutbildning, där FBK kan bjuda in 

deltagare från hela distriktet. 

 

3. Val av sekreterare 

CA Eriksson 

4. Godkännande av dagordning  

Så skedde. 

 

5. Val av justeringsperson 

Anna Hjulström 

 

6. Föregående protokoll 

Till handlingarna 

 

7. Kassarapport  
Meddelades styrelsen 
 

8. Övriga rapporter 

 Sponsorer: Tecknade för 2018. Då finns också skyltar för 

dem. Några skyltar ska också ändras.  

 Vännäs BK: Har bra arrangemang kring KM som vi skulle 

kunna införa också här. Vi kollar med Vännäs hur det gått. 

 Distriktsstyrelsen: Styrmöte med två frågor. 1. SM – En 

ekonomisk fråga. 2. Klubbarna har nog med att klara 

ekonomi kring tävlingar de arrangerar själva.  

Vilka kostnader kan klubben ta för utbildningar via 

distriktet? Troligen kan de fördubblas, eller mer, men vi vet  



inte. Vårt svar: Max en fördubbling. Vi tar med frågan till 

medlemsmötet 14 december. 

 

 Vatten: Alldeles för blött för att fullfölja grävningen. Just 

nu. När det blir lite tjäle fortsätter jobbet.  Nytt hinder är 

att det finns berg i vägen. Lösningen kan bli en sluten tank. 

Krävs bygglov. Frågan under bearbetning. 

 

 Sigge har ordnat med mattor till hallen. Kostnad 25 000 

kronor. 

 

9. Skrivelser  

 Inbjudan kongressen: Oförskämt höga priser. FBK åker inte. 

 

10. Övriga frågor 

 Medlemsmöte 14 december: Vi tar upp SM. Vi tar upp 

nosework. Vi tar upp Öppet-hus-dag i hallen före tävling i 

januari. 

 Kurser pris: Dags att höja. Vi tar det i steg med lägst pris för 

valpkursen. Styrelsen får underlag av Anna H att ta beslut 

utifrån 

 El för husvagn under vintern: Beslut om 150 kronor per 

dygn när husvagnen används. Fast kostnad 200 kronor per 

månad. Detta är ett interimistiskt beslut i avvaktan på 

separata elmätare. Då kan vi gå över till pris per 

kilowattimme. Gäller från 1 november 2017. 

 

11. Nästa möte 5 december Klockan 18.00 

 

Mötet avslutades. 

 

 



Vid protokollet   Justerare 

 

CA Eriksson   Anna Hjulström  

 

B-M Mattin- Lassei 


