
1 

 

             Protokoll  Medlemsmöte 2022-03-24 kl 19:00 

               Närvarande; 17 medlemmar, se bifogad lista (bilaga 1) 
 
§1. Mötets öppnande; 

Ordförande Anna Hjulström förklarade mötet öppnat 

 
§2. Val av mötets ordförande  

Mötesdeltagarna valde Anna Hjulström till mötesordförande 

 
§3. Val av mötets sekreterare  

Mötesdeltagarna valde Lotta Rygaard till mötessekreterare 

 
§4. Godkännande av dagordning 

Mötesdeltagarna godkände dagordningen 

 
§5. Närvaroförteckning 

Närvaroförteckning, se bilaga 1 

 
§6. Val av protokolljusterare  

Mötesdeltagarna valde Gittan Andersson och Maj-Britt Winberg till protokolljusterare 

 
§7. Kassarapport 

Klubbens kassör Maj-Britt Winberg redovisade kassarapport för perioden 1/1- 28/2 2022 (bilaga 2)  

 
§8. Övriga rapporter 

- Valberedning: I valberedningens namnlista saknas 2 personer. Under mötet diskuterades detta och 
förslag på 2 personer inkom. Gittan Andersson och Ingemar Elfström. Beslut se ”övriga frågor” 

-Hallen 10 år 2022; Sara Sundström är sammankallande för denna kommitté men ännu saknas flera 
medlemmar från de olika kommittéer för att få en kommitté som kan jobba vidare med detta 
firande. Alla kommittéer ser över om de finns representera för deltagande och engagemang för 
firandet. 

- Städ av hallen; Idagsläget så städas hallen av Tarja Persson. För att hjälpa Tarja med städning då 
vissa perioder är det mer smutsigt i hallen pga väder och tävlingar så erbjuder sig Heli Piilonen-
Jansson att hjälpa till. 
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- Våryran 20-21/5 2022; Inbjudan har inkommit till klubben om möjlighet att delta i kommande 
”Våryran 20-21 maj 2022” Se bilaga 3. Beslut se ”övriga frågor”. 

 
§9. Inkomna skrivelser 

- 

 
§10. Övriga frågor 

-Valberedning:  Sedan årsmötet har det saknats 2 personer/medlemmar på poster inom 
valberedningen. 
Beslut; i mötets mening är Gittan Andersson vald på 1 år och som sammankallande inom 
valberedningen och Ingemar Elfström vald på 2 år. 

 

-”Våryran 20-21 maj 2022”; Det finns möjlighet för klubben att visa upp de olika 
verksamhetsinriktningar som finns inom klubben för allmänheten under dessa 2 dagar i Fagersta 
Beslut; i mötets mening så beslutades att klubben deltar i ”Våryran” den 21 maj 2022. Klubben 
inbjuder alla kommittéer i Fagersta brukshundklubbens dess olika kommitterar att delta samt att 
klubben gör ”reklam” för hallens 10-års jubileum. Senaste anmälning för aktiviteter är den 29/4. 
Styrelsen anmäler intresse och kommittéer inkommer med deltagandet. 

 

-Karin Westermark; Vem pratar vi med när det gäller skador eller felaktigheter i hallen. Idagsläget är 
flera rullgardiner trasiga, list i golvet mellan hallen och cafédelen är lös samt akutlådan saknar plåster  
mfl material. 
Återkoppling: Alla besökare anmäler brister till någon i styrelsen för kännedom och åtgärder. 

 

-Siv Lindfors : Öppettider  och kostnader för hallen i sommar? 
Återkoppling; Styrelsen lyfter frågan i kommande styrelsemöte den 5 april 

 

-Kjerstin Arnesson; 
a) påvisar att det behövs underhåll av hallens matta. Vid vissa skarvar är det gropar under mattan. 
Lätt att snubbla i dessa gropar när ekipage springer/går fort. 
Återkoppling; Styrelsen har hallmattan som en punkt på kommande styrelsemöte 5 april och lägger 
till detta med gropar under punken för hallmattan 

b) Medlemsträningar i april; Finns det möjlighet att ha medlemsträningar även under april månad då 
det kan vara geggigt på agilityplanen under denna månad? 
Återkoppling; Under april har medlemsträningar tagits bort för att möjliggöra kurser inomhus på 
vardagskvällarna. Styrelsen tar med frågan till kommande styrelsemöte 5 april i samband med 
punkten om att kunna hyra hallen under sommarmånaderna, priser och tider för hallhyra under april 
fram över sommaren 

c) Gräsklippning i sommar?  Går det få tätare klippning än var 14:e dag som skedde sommarn 2021? 
Beslut; i mötets mening så beslutades att klubben sommaren 2022 beställer gräsklippning 1 gång per 
vecka och det bör ske på fredagar. 
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Mötet avslutades av ordförande som tackade alla för aktivt deltagande 

 

Bilaga 1; närvarolista 

Bilaga 2; Kassarapport för hela klubben 1/1 – 28/2 

Bilaga 3; Inbjudan till Vårytan 2022 

 

 
 
 
Lotta Rygaard                                                                Anna Hjulström 
Sekreterare                                                                    Ordförande 
 
 
 
 
 
 

Gittan Andersson   Maj-Britt Winberg 
Justerare    Justerare 
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