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             Protokoll  Medlemsmöte  2022-09-15   Kl. 19.00 

 

Närvarande: 29 st medlemmar deltog i mötet, se separat närvarolista 

 
1. Mötets öppnande 

      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

 
2. Val av ordförande 

 Anna Hjulström valdes som mötets ordförande 

 

3. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet. 

 
 

4. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
5. Närvaroförteckning 

Samtliga 29 deltagare är medlemmar och har skrivit på närvarolistan som finns 
som bifogad fil  
 

 
6 . Val av justeringspersoner och rösträknare 

Carina Åkerlind och Siv Lindfors valdes till justeringspersoner. 
Matilda Lindblom valdes till rösträknare. 
 

 
7. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 
8. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; positiva siffror i resultatrapporten. Resultatrapporten finns 
på papper på mötet för medlemmarna för närmare granskning. 
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9. Skrivelser 

- inga skrivelser har inkommit till mötet. 

 

10. Övriga frågor 

 

- SM-ersättning; I år är ersättningen 700 kr + anmälningsavgift. 

Förslag från styrlesen är att höja beloppet till 900kr + anmälningsavgiften 

from budget året 2023 

Beslut; I medlemsmötets mening beslutades att beloppet ska ändras från 

700kr till 900kr + anmälningsavgiften from 2023  

 

- Klubbkläder; Matilda informerade medlemmarna om allas möjlighet att 

beställa klubbkläder via Fagersta Brukshundklubb – Prima4you 

Information finns på FBsidan och kommer att läggas upp på hemsidan.  

 

- Solceller; Sigge informerade om Ett anbud som uppfyller klubbens krav 

och förutsättningar kostar  585 000 kr att montera och installera. Styrelsen 

föreslår att klubben tar ett lån på 600 000 kr 

Beslut: I medlemsmötets mening togs beslut om att klubben ansöker om ett 

lån på 600 000 kr på Fagersta  Handelsbank för fastigheten Åvestbo 18:242, 

adress Tägtarna 5, Fagersta, där vi använder oss utav klubbens pantbrev på 

600 000kr och klubbens organisationsnummer är 8790000-3704. Ordförande 

Anna Hjulström och Kassör Maj-Britt Winberg har fullmakt att teckna lånet. 

 

- Ombyggnad av kök; Styrelsen har diskuterat ombyggnad och renovering 

av kök och lyfter det till medlemmarna. På mötet diskuterades hur akut 

ombyggnaden är.  Hur ser kostnaden ut för ombyggnaden. 

Beslut; I medlemsmötets mening beslutades att Sigge Friis och Alf 

Jespersen tar fram en kalkyl på kostnaden till kommande medlemsmöte i 

december. 

 

-Kökskommitté;  Medlemmarna diskuterade behovet att ha en 

kökskommitté och uppdraget för en kökskommitté; Ca 4 medlemmar hjälps 

åt att ordna så att köket kan vara öppet på tävlingar, träningar och andra 

sammankomster på klubben. (Dessa ska inte alltid stå i köket vid fösäljning) 

Beslut; I medlemsmötets mening beslutades att en kökskommitté ska starta 

med Maj-britt Winberg som sammankallande och Eva Sahlin startar upp 

kommittéen och till kommande styrelsemöte har kommittéen förhoppningsvis 

utökat med ytterligare 2 personer. 

 

- Kommittéer – hur fungerar dessa/deltagarantal/aktiviteter; 

 * Framtidskommittée; En ny kommittée för yngre medlemmar inom klubben. 

   Matilda Lindblom är sammankallande och Emelia P,  Astrid, Eddie, Sara S. 

  Beslut; I medlemsmötets mening så ska Framtidskommittéen starta upp      

fullt ut med sina aktiviteter. 
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* Rallylydnadkommittée; Efter Våryran och Familjedagen i våras så har ett 

ökat  intresse visas sig på träningarna i sommar. Medlemmar har hjälpts åt 

att hålla i sommarträningarna igång.  

Tävling inom Mästarklass sker 18/9 samt ytterligare en tävling i november. 

Bisse Falk håller en kurs i höst för nybörjare och fortsättningsekipage. 

25/3-23 sker Nordiskt kvaltävling  för Mästarklass i klubbens hall och dagen 

därpå har vi rallylydnadstävling Mästarklass. 

 

* TÄS; Bruks; har haft tävlingar inom lägre, appell, elit, högre och skydd 

  Tävlingsträning var uppskattat. 

   Klubben ska hjälpa till på och ordna SM spår 2023 

   Lydnad; 9-10 okt utomhus; Lö Start och Klass 1. Sö  Klass 2 och Klass 3 

 Under 2023 sker lite förändringar kring klubbens tävlingar för att anpassa 

dessa till SM. 

Startklass och klass 1 -tävling i januari blir inomhus och klass 2 och klass 3 

utomhus senare under 20223 

 

* RUS; under våren genomfördes 6 MH/MT och nu i höst 5 st MH/MT 

Under 2023 sker en förändring kring MT-banan (från 2007 till 2017 

utförande) och momenten, i och med detta så måste banan byggas om och 

figuranter utbildas. RUS satsar på att ha endast MH under våren. 

 

* Specialsök/Nosework; Flera tävlingar inom Nosework har genomförts och 

stort intresse för kommande kurser finns. 

Inom Specialsök har flera tävlingar/prov genomförts och fler kurser är på 

gång. 

 

* HUS; Valpkurs är igång. Flera medlemmar/ekipage efterlyser kurser men 

det är svårt att få instruktörer till alla kurser som efterfrågas.  

Instruktörsutbildning startar i höst – är du intresserad- anmäl dig till HUS eller 

styrelsen. 

 

* Tjänstehund; En medlem går utbildningen.  En ”prova-på–dag” kommer att 

genomföras på klubben. 

 

* Agility; Kan ej ha tävlingar pga att bl.a hindren inte är godkända. Tidigare 

möjlighet att få detta ordnat har genererat i otydlighet/olika perspektiv i vem 

som gör vad och när kring hindren. 

Ingen verksamhet i sommar dels pga att materialet inte uppfyller träning på 

tävlingsnivå och att det har varit oordning i materialhuset på agilityplan. 

Befintligt material kan ekipage träna med men om ekipage vill träna för 

tävling går materialet inte att använda – flera intresserade har valt att träna 

på andra klubbar enligt kommittéen. 

Under genomförda kurser av agilitykommittéen så har ekipage som vill 

tävlingsträna på klubben uppmanats att träna på andra klubbar. 
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Styrelsen föreslår att agilitykommittéen läggs som vilande kommitté. 

Beslut: I medlemsmötets mening (15 röster av 25) röstade för att 

Agiltykommittéen läggs vilande tillsvidare. 

 

- Medlemsträningar: Från och med 3 oktober öppnas hallen för 

medlemsträning; 

Måndag kl 16-19 Rallylydnad 

Tisdag kl 16-19 Bruks och Lydnad 

Tisdagar kl 19-22 Hoopers 

Beslut; I medlemsmötets mening beslutas ovanstående tider för 

medlemsträning oktober till december 2022 

 

- Hallhyra; förlag från styrelsen är att hallhyran är det samma som 

föregående säsong 21/22; vardagar kl 05-00 200kr/h, Lö + sö 300kr/h, 

heldag vardag 8-17 1600kr, heldag helg kl 8-17 2700 kr, hel helg lö 8-sö 17 

5400kr 

Beslut; I medlemsmötets mening godkänns samma priser för att hyra hallen 

som säsong 21/22 under säsong 22/23 

 

- Medlemsträning; diskussion kring vilka som erbjuds delta i 

medlemsträning är aktuellt inför kommande säsong med medlemsträning då 

det ibland är ”fullt” på träningtiderna. Tidigare erfarenhet kommer ibland 

ekipage från andra klubbar (B-medlemmar) och tränar i hallen, dessa 

ekipage tävlar för andra klubbar. Får alla plats på medlemsträningarna 

utifrån klubbens egna tävlingsekipage, funktionärer och kommande 

tävlingsekipage och kursdeltagare? 

Beslut; I medlemsmötets mening strävar vi för att madlemsträningarna är i 

1:a hand för klubbens tävlingsekipage, klubbens funktionärer, klubbens 

kursekipage. I god anda diskuterar vi detta med besökare från andra klubbar 

för att skapa förståelse för vad medlemsträning innebär. 

 

- DM Elitspår; Ingemar informerar kring DM Elitspår 9/9 – 23 

 

 

- SM2023 Närke som hålls i Lindesberg; Fagersta deltar i att lägga Spår. 

Milersättning utgår till funktionärer. 

 

 

-Poängsystem; Sten uppmärksammar att klubben ska betala 

arbetsgivaravgift och skatt för alla förmåner över 1000kr. Hur påverkar detta 

våra medlemmar i och med vårt poängsystem där funktionärer får ersättning 

genom poäng som kan omvandlas till kursavgift eller hallhyra. 

Beslut; I medlemsmötets mening så bordläggs frågan på detta möte och 

Sten lyfter frågan på kommande styrelsemöte och därefter tas upp på 

kommande medlemsmöte i december. 
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Ordförande avslutade mötet och bjöd in medlemmarna till fika. 

 

 

Nästa medlemsmöte 15 december kl 19:00 

 

 

 

 

Lotta Rygaard    Anna Hjulström 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

 

Carina Åkerlund    Siv Lindfors 

Justerare     Justerare 
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