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             Protokoll  Styrelsemöte med kommittéer i Klubbstugan 

                                       20220405 Kl. 18.00 

 

Närvarande: Maj-Britt Winberg, Martti Latvala, Lotta Nilsdotter, Sigge Friis, Sara 

Sundström, Anna Hjulström Matilda Lindblom. Alf Jespersen och Lotta Rygaard 

Kommittéer; Sara Hjulström (Tjänstehund), Fanny Törnblom (Rallylydnad), Karin 

Westermark (TÄS), Gittan Andersson (RUS) och Britt-Marie Mattin-Lassei   

 

 
11. Mötets öppnande 

      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

 
12. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet. 

 

 

13. Rapport kommittéer 

TÄS;  

*Brukstävling 16/4, spår högre 13 anmälda. Gittan och Sigge ansvariga 

*Inköp av snitslar och klämmer behövs då ”gamla” snitslar är försvunna. 

*Byxhållarna behövs svetsas och Sigge ser till att det fixas snarast. 

*Fagersta brukshundklubb är ansvarig för ”Sakletar Cupen” 18/5 kl 18:00 

 

RUS; 

De flesta av vårens bokade MH och MT kommer att genomföras men den 15/5 

är inte klar med Testledare och/eller Domare. 

 

Rallylydnad; 

*Tävling 21/5 8Rallylydnad A) saknar fortfarande en domare 

*Utomhusträning sker måndagar kl 16 – 19 

 

Agility; (skriftlig rapport lämnad till sekreteraren som läste upp rapporten) 

* En uppskattad nybörjarkurs med 8 deltagare genomfördes januari-februari. 

*Frågor från Agility kommittén 

Finns det ett leveransdatum för balansen? 

Var ska den förvaras?? Ute eller inne? 

Är hindren försäkrade? 

Vad gör vi med gamla balansen och A-hindret? 

   - Frågorna besvaras under punkten ”övrigt” 
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HUS; 

*Kurs i allmänlydnad med kursledare Sofie Östberg startar då det är 6 anmälda 

*Hoopers: inga inomhusträning som ”medlemsträning” finns under våren men 

en medlem (Emelia Perälä) har hyrt hallen vid flertal tillfällen och bjudit in 

medlemmar för träning 

*Hoopers har önskemål om utomhustid. Förslag är måndag kl 16-19, En dialog 

med Agilitykommitteen är att rekommendera för nyttjande av ”Agilityplan” så att 

aktiviteter inte krockar. 

 

Tjänstehund; 

Till hösten planeras en ”prova-på-dag”. Kommitteen återkommer om datum 

 

Nose Work/Specialsök; 

*17/4 är det NW2-tävling i Skinnskatteberg 

*18/6 Tävling i ”enskilda moment” utomhus 

*Kurs för nybörjare i Nose Work  är på gång 

*Specialsök inofficiellt prov 15/5 

*Specialsök nybörjar kurs klar och därefter erbjuds en fortsättningskurs för 

deltagarna 

*Markeringskurs är på gång 

 

10-års jubileum; 

*Sara Hjulström och Carina Åkerlind önskar några fler medlemmar från de olika 

kommittéer deltar i kommitteen för 10-års jubileet. 

*En ”Familjedag” är planerad till den 11/6 då besökare får chansen att prova på 

olika aktiviteter inom Fagersta Brukshundklubb och samtliga kommittéer 

presenteras och har prova-på-övningar. Hallen kommer att vara öppen under 

denna dag. 

Kommittéerna bjuder in besökarna att komma på våra olika aktiviteter och dess 

träningstillfällen. 

*Kommitteen söker efter sponsorer för årets arrangemang kring 10-års jubileet. 

 

 
 
 

14. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
15. Val av justeringsperson      

Martti Latvala ti valdes till justeringsperson. 
 

 
16. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
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17. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 

 
18. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; kassan ökar, positiva siffror i resultatrapporterna, hallens 
hyresintäkter har ökat under första månaderna i år. 
 
- !0-års jubileum; Söker sponsorer. 

 

 

19. Skrivelser 

- Yvonnes skrivelse; Styrelsens ordförande bjuder in Yvonne och styrelsens 

sekreterare till ett möte för att ha dialog kring skrivelsen. 

 

 

20. Övriga frågor 

 

- Inköpsstopp; Det har varit inköpsstopp under Pandemins 2 års period. 

Beslut; Styrelsen beslutade att häva inköpsstoppet från dagens datum 

(20220405). 

 

- Målformulering; Sekreteraren Lotta har sammanställ i ett dokument olika 

versioner på hur en målformulering  

Beslut; Styrelsen beslutar att styrelsen jobbar vidare med version 1 och kopplar 

dessa till SBKs stadgar. Nytt arbetsmaterial mailas ut till styrelsen inför 

kommande styrelsemöte. 

 

- Solenergi eller annan alternativ energi;  viktigit att klubben ser över flera 

olika alternativ för framtida energiförsörjning 

Beslut; Styrelsen beslutar att Sigge och Alf i styrelsen kontaktar Kommunen  

och bjuder in Ingemar i denna dialog och undersökning för alternativ 

energiförsörjning 

 

- Mattan i hallen; Mattan är sluten på vissa ställen samt förekommer det små 

gropar vid skarvarna. 

Lotta N har undersökt möjlighet kring Skinnskatteberghallens matta och utbyte. 

Deras matta ska fräschas upp för att hålla ett par år till. 

Beslut; Styrelsens beslutar att klubben ser över matta i hallen under april/maj 

när storstädning av hallen ska ske. 
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- Insamling till Ukraina; Insamling från medlemmar har gett 2250 kr. 

Beslut;  Styrelsen beslutar dubbla insamling med att tillföra 2250 kr och därmed 

skänker klubben 5000 kr till insamling till Ukraina. Ordförande återkommer om 

till vilken organisation detta ska gå. 

 

- Våryran 2022; På medlemsmötet togs beslut om att klubben ska delta i årets 

Våryra i Fagersta lördagen den 21 maj. 

Beslut; Lotta R anmäler till kommunen att klubben ska delta.  

Varje kommittee inkommer till Matilda med det som kommittéerna ställer upp 

med att presentera sina aktiviteter inom klubben på denna dag. 

 

- Sommarhyrning av hallen; Önskemål om sommarhyrning av hallen inkom på 

medlemsmötet och planen är att fortsätta ha sommaröppet 2022. 

Beslut; Styrelsen beslutade att uthyrningsperioden 2022 är 1/6 – 30/8. 

Pris blir 100kr/timme oavsett bokningstid och dag under sommaröppet. 

Hallen är inte öppen för medlemsträning under april då det ska finnas möjlighet 

för att ha kurser på vardagskvällar under denna månad innan storstädning ska 

ske. 

 

- Lillstugan; Det förekommer ofta mycket muslortar i lillstugan och mössen 

förstör sängkläderna. 

Beslut; Styrelsen beslutar att de som hyr lillstugan ska ha med sig eget täcken, 

kudde och andra sängkläder. 

 

- Kongresshandlingar 2022; varje medlem har möjlighet att läsa dessa på 

SBKs hemsida. Ingen från klubben deltar i kongressen. 

 

- Medlemsträningens kostnad; under säsongen 2021/2022 har det tagit ut en 

kostnad om 20 kr/träningstillfälle 

Beslut; Styrelsen beslutar att ta bort denna kostnad inför kommande 

inomhussäsong 

 

- Städdag; önskemål om att så snart som möjligt ordna med en städdag på 

klubben där bänkar, utomhusmaterial flyttas ut och allt ställs i ordning i de olika 

utrymmen för sommarsäsongen 

Beslut; Styrelsen beslutar att lördagen den 30/4 blir vårens ”städdag”. 

 

- Förtroende val följer inte policyn SKK/SBK; en medlem frågar hur vi 

bemöter en förtroendevald som inte följer policyn som gäller för förtroendevald 

inom klubbens aktiviteter. 

Beslut; Styrelsen beslutar att ordförande får i uppdrag att kontakta SKK/SBK 

på distriktsnivå och högre nivåer för att styrelsen ska få råd i hur styrelsen går 

vidare i denna fråga. 

 

- Försäkring kring maskinen som städar hallens matta; pga höga kostnader 

för nytt batteri och batteriladdare till maskinen så kanske försäkringsbolaget 

täcka del av kostnaderna. 
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Beslut; Styrelsen beslutar att Maj.Britt kontaktar försäkringsbolaget för att se 

över försäkring på maskinen och tillbehören. 

 

- Gräsklippning sommar 2022; Maj-britt har bokat sommarens gräsklippning 

och det är nu klart med att det blir klipp varje fredag, dvs 1 gång i veckan. 

 

- Fullmakt till banken; Banken behöver komplettering på årets fullmakt. 

Berörda är Maj-Britt, Anna och Marrti 

Beslut; Styrelse uppmanar dessa 3 att färdigställa dokumentet efter mötet 

avslutning idag. 

 

- Agilitys frågor till dagens möte; 

*Finns det ett leveransdatum för balansen?  

Svar; Nej, inget leveransdatum finns. Leverans är fördröjd pga kriget i Ukraina. 

Faktura har ej inkommit, när faktura är betald så påvisas ett leveransdatum. 

*Var ska den förvaras?? Ute eller inne? 

Svar; Kommitteen löser förvaringsfrågan 

*Är hindren försäkrade? 

Svar; Vad menar ni med att hindren är försäkrade? Är det sakförsäkring eller 

försäkring om någon skadas på dem? Är det sakgaranti ni efterfrågar? 

*Vad gör vi med gamla balansen och A-hindret? 

Svar; Styrelsen beslutar att kommitteen inkommer med eget förslag till 

styrelsen på vad kommitteen planerar kring Balansen och A-hindret. 

 

- Ansvarig som tar emot skador och fel i våra lokaler; Styrelsen diskuterade 

hur klubben ska hantera när det inkommer fel, trasiga saker, åtgärder som akut 

behöver åtgärdas m.m. 

Beslut; Styrelsen föreslår att Sigge pratar med Sten B om Sten kan tänka sig ta 

detta uppdrag. 

 

- Yvonnes skrivelse; Yvonne har inkommit med en skrivelse som ska 

behandlas av styrelsen 

Beslut; Styrelsen beslutar styrelsens ordförande bjuder in Yvonne och 

styrelsens sekreterare till ett möte för att ha dialog kring skrivelsen. 

 

- Klubbkläder; Matilda efterfråga om det är aktuellt att åter ta upp beställning 

kring inköp/beställning av klubbkläder 

Beslut; Styrelsen beslutar att Matilda får uppdrag att se över ev beställning av 

klubbkläder. 

 

- Träningstävlingar; önskemål om träningstävling har inkommit 

Beslut; Styrelsen bordlade frågan till kommande styrelsemöte 
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Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2022-05-03 kl 18:00 i klubbstugan 

 

 

 

 

Lotta Rygaard  Anna Hjullström 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Martti Latvala  

Justerare 

 


