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             Protokoll  Styrelsemöte med kommitteér i Klubbstugan 

                                       20220614 Kl. 18.00 

 

Närvarande: Maj-Britt Winberg, Martti Latvala, Sara Sundström, Anna Hjulström 

Matilda Lindblom. Alf Jespersen Kommitteer; Sara Hjulström (Tjänstehund), 

Susanne Lind (Rallylydnad), Karin Westermark (TÄS) 

 
 

11. Mötets öppnande 
      Ordförande Alf Jespersen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
 

12. Val av sekreterare 

Anna Hjulström valdes som sekreterare för mötet. 

 

 

13. Rapport kommittéer 

TÄS;  

*Rapporterar att brukstävling 6/6, flöt på bra, 20 spår. Ska noterat vad dom 

kommer att ändra på till nästa tävling.  

*Fagersta brukshundklubb var ansvarig för ”Sakletar Cupen” 18/5 kl 18:00, det 

var 18 deltagare och alla var nöjda. Det bjöds på korv m bröd. 

* Klubben har fått förfrågan om att ha hand om spåren i Bruks SM 2023, svar 

behövdes ges samma kväll till UG Bruks. Och vi kom fram till att vi är villiga att 

ta det ansvaret för spåren. Karin tar detta med UG.  

 

RUS; 

Anna läser upp Gittans rapport till styrelsen. (gittan frånvarande ifrån mötet). * * 

* Klubben har haft 6st MHn och 3st MTn, som alla är genomförda utan 

anmärkning.  

* Distriktet kommer inte ha en figurantutbildning på Fagersta BK som tagits upp 

tidigare, då distriktet enbart kommer att utbilda MH figuranter, i väntan på att se 

om MT2007 blir MT2017 2023. Och då kan distriktet anordna utbildningen på 

Västerås BK, där dom har en godkänd MH bana.  

* Framtiden: Gittan föreslår att man skulle höja avgiften för ett MH ifrån dagens 

600kr till 1000kr för att kunna täcka kostnader för alla figuranter.  

Stryelsens förslag: är att Gittan skriver en motion till styrelsen som sedan 

skickar den vidare till distriktet.  
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Rallylydnad; 

* Jubileumsdagen; 3st visade upp grenen rallylydnad och många besökare 

visade stort intresse för kurs i höst. Bisse var villiga att ha en kurs i höst. 

* Rally tävlingen som var planerad på samma helg som bruks SM, är flyttad till 

den 18/9 och öppnad för anmälan. Till denna tävling är det två domare klara, TS 

är Anna Hjulström och Lotta Rygaard ska ha sin sista praktiska tjänstgöring 

innan hon blir godkänd TS. Susanne letar 2st skrivare till detta. 

Hon letar även sponsorer. 

* Emelia Peräla och Bisse Falk kommer också att kliva in i kommitten. 

 

Agility; 

Ingen närvarande och ingen rapport/skrivelse är inlämnad 

 

HUS; 

*Kurs i allmänlydnadspasset med kursledare Sofie Östberg, men hjälp av Sara 

Sundström avslutades den 7e juni med diplomering av vad dom tränat under 

kursens gång, vilket var otroligt uppskattat.  

* Kurser till hösten är ej klara än 

 

Tjänstehund; 

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

 

Nose Work/Specialsök; 

*18/6 är det NW1-tävling på Fagersta BK 

*Kurs för nybörjare i Nose Work  - är avslutat i juni 

*Markeringskurs är avslutad i maj 

*Specialsök inofficiellt prov 3/9, domare: Michael Hedman 

 

14. Jubileum 

  

                    * Sara Sundström och Carina Åkerlind var ansvariga för detta, och drog ihop ett  

                     stort gäng funktionärer som under dagen visade upp vad klubben hade att   

                     erbjuda. Det kom många ”nya” som inte varit på klubben tidigare, vilket vi ser 

                     positivt, då detta var ett sätt att nå ut till folk i närområdet som kanske inte vet  

                     vad vi erbjuder på FBK.  

                    * Även stort intresse av kurser i höst. 

                    * LG Apporter och Sofies Massagestudio var nöjda och vill gärna komma tillbaka  

                     på framtida tävlingar och kunna stå där och sälja sina varor. 

 
15. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
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16. Val av justeringsperson      

Maj-Britt Winberg valdes till justeringsperson. 
 

 
17. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
18. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 
19. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; positiva siffror i resultatrapporterna 

 
20. Skrivelser 

- Våryran – Anna läser upp återkoppling av jimmy som var ansvarig av 

arrangören för Våryran, där han tackar klubben för vårt närvarande. Och tog till 

sig av våran feedback, om att placeringen inte var den bästa och skulle se till att 

nästa år, detta inte är likadant. 

 

- Bruks SM 2023 – Se TÄS under kommitteer.  

 

21. Övriga frågor 

 

- Målforumlering;  

Beslut; Styrelsen beslutade att flytta detta till nästkommande stryelsemöte 

 

- Solenergi eller annan alternativ energi;  Sigge, Affe & Ingemar har fått in 3 

offerter. Skiljer ganska mycket i pris mellan 1 och dom 2 andra. I slutet av juni 

kommer ansvariga att skicka in detta till kommunens konsumentvägledare, som 

ska kolla igenom dessa offerter, och se att allt ser korrekt ut. Svar väntas 

komma därifrån innan semestern. 

 

- Klubbkläder; Matilda visar sitt förslag på ett företag som erbjuder kläder till 

föreningar med deras logga. Där företaget fixar hemsida med en shop, med 

produkter som klubben bestämt att medlemmar får beställa. Och där 

medlemmarna själv lägger beställning och betalar sina varor. Så trycks dessa 

och skickas direkt till medlemmen. Så klubben behöver inte hantera något. 

Beslut; Styrelsen beslutar att Matilda får uppdrag att kontakta företaget och 

sätta upp en sida för klubbens medlemmar där dom själva kan beställa sina 

plagg med klubbens logga.  

 

- TL utbildning: Matilda är intresserade av att utbilda sig till TL i Bruks 

Beslut:  Anna Hjulström kontaktar Ingemar Elfström (TÄS distriktet) och hör hur 
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det ser ut med utbildningar av olika funktionärer i distriktet. Styrelsen kommer 

efter detta att lägga ut blänkare på FB och hemsidan, ifall vi har fler i klubben 

som är intresserade av att utbilda sig till TL/TS/Domare.  

 

 

Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2022-08-09 kl 18:00 i klubbstugan, med kommitteer 

 

 

 

 

Anna Hjulström  Alf Jespersen 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Maj-britt Winberg 

Justerare 

 


