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             Protokoll  Styrelsemöte med kommitteér i Klubbstugan 

                                       20220809 Kl. 18.00 

 

Närvarande: Martti Latvala, Sara Sundström, Anna Hjulström, Matilda Lindblom, 

Alf Jespersen, Sigge Friis, Lotta Nilsdotter, Lotta Rygaard. Frånvaro; Maj-Britt 

Winberg 

Kommitteer; Karin Westermark (TÄS), Kjerstin Arnesson (Agility), Gittan 

Andersson (RUS), Sofie Östberg (HUS), Anna Hjulström (Nosework/specialsök) 

 
 

50. Mötets öppnande 
      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
 

51. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet. 

 

 

52. Rapport kommittéer 

TÄS;  

*Beslut om att SM ska genomföras i Närkedistriktet kommer under 

onsdag/torsdag 10-11/8. Förslag är att Fagersta är ansvarig för Spår i 

närområdet och bidrar med Lydnadsinstruktörer.  

*Appellspår 7/8 väl genomförd och mycket beröm från ekipagen. 

* Träningstävling Brukslydnad i juli deltog 17 ekipage.  

*Söktävling 10/9 

*Lägrespår 11/9 

*Kommitteen kommer att köpa in vita pinnar för skyltning på tävlingar. 

 

RUS; 

* Under hösten kommer 3 uppfödar-MH och 1 uppfödar-MT genomföras. 

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

tidigare, då distriktet enbart kommer att utbilda MH figuranter utan kommer att 

ske i Västerås. Följande ska gå denna figurantutbildning; Emelia Perälä, Matilda 

Lindblom och Sara Hjulström 

* MT 2007 kommer att försvinna och ersätts med MT2017 from 2023. Här 

kommer det att kräva ombyggnad av MT-banan och kompletteringsutbildning 

för MT-figuranter. 
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Rallylydnad; 

Skriftligt inlämnad och ordförande Anna läser upp rapporten (bilaga 1) 

* Förberedelser för tävling inom Mästarklassen den 18/9 är i full gång.  

2 domare är klara (Katarina Strömberg och Carina Hedman).  

2 Skrivare är klara (Gittan Andersson och Marie Johansson).  

2 sponsorer är klara med priser (C&C Djurcenter Nora och Agria) ev ytterligare 

sponsring är på gång via Gunilla Westberg.  

2 försäljare kommer att vara på plats under tävlingen (LG Apporter och Heddas 

Hundcenter). 

Lillstugan behöver bokas till domaren Carina Hedman 17/9 – 18/9 och 

kostanden går på kommitténs budget. 

Inbjudan till tävlingen läggs upp på SBK-tävling och på klubbens FB-sidor. 

*1 Rallylydnadskurs (Bisse Falk) är planerad till följande datum 11 nov (kväll) 12 

nov (fm) 13 nov (fm) 18 nov (kväll). Max 8 deltagare. Inbjudan finns på FB-sidan 

och hemsidan. 

*Ev ytterligare en kurs med Katarina Strömberg kan ske under hösten då 

genomgång av nya moment/skyltar inom alla klasser för rallylydnad. 

Momenten börjar gälla 2023. Viktigt att kommitteen och ekipage hålls 

uppdaterade, så även denna kurs är viktig. 

* Nya skyltar kommer att köpas in för att möta upp 2023 träningar och tävlingar 

inom rallylydnad. 

 

Agility; 

*Kjerstin efterlyste föregåendes mötets skrivelse från agilitykommittens. 

Sekreterare var ej på plats på mötet och mailet var i spam-korgen – styrelsen 

ber om ursäkt;  

Rapport AgilityUtskottet 

Styrelsemöte FagerstaBK 2022-06-07 

 

Agilityhindren togs ut 13 maj. 

Mariaskolan hade sin årliga Husdjurens Dag den 18 maj. En uppskattad 

agilityuppvisning av Annika med Ior och Kjerstin med Waris. Barnen jublade och 

applåderade när hundarna sprang genom slalomet. 

Har vi fått något leveransdatum för balansen? 

 

*Det har varit och är stökigt i förrådet för agilitytillbehören på agilityplanen och 

därför har det inte varit någon organiserad träning under sommaren. 

*Kjerstin och Annika kommer att planera och boka in kurser under 

hösten/vintern när inomhussäsongen är igång. 

 

HUS; 

*Instruktörsgruppen på FB är uppdaterad  

*Kurser till hösten är ej klara än och mycket pga saknad av instruktörer 

*Valpkurs kommer att genomföras sept-okt. 

*Unghundkurs finns flera deltagare till men ingen instruktör 
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*Grundkurs inför instruktörutbildning kommer att genomföras under hösten. 

Finns det deltagare inom klubben som kan gå? 

*Flera helg och vardagskurser med externa föreläsare är på gång. Bl.a 

Lena Kerje 24-25 okt Tävlingslydnad och Brukslydnad. Inbjudan finns på 

klubbens FB-sida och hemsidan. 

 

 

Nosework/Specialsök; 

*Kurs i Nose Work  - planeras starta under hösten 

*Specialsök inofficiellt prov klass 1  den 3/9, domare: Michael Hedman 

*Specialsökkurs planeras starta under hösten 

 
 

53. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 
 

 
54. Val av justeringsperson      

Matilda Lindblom valdes till justeringsperson. 
 

 
55. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
56. Kassarapport 

Ordförande Anna Hjulström avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 
57. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; ingen resultatrapport har inlämnats till dagens möte 
 
- Solceller – Sigge Friis redovisade de olika anbud som inkommit till dagens 
styrelsemöte. 1 anbud var ej relevant till klubbens efterfrågan. 2 anbud lästes 
upp och båda var inom en kostnad av ca 435 000 kr exkl moms för att täcka 
klubbens energiförbrukning på samtliga fastigheter. 

 
58. Skrivelser 

 

- SBK instruktörsutbildning: Utbildningen kostar 5 900kr/deltagare. Upplägg 

är 10 dagars kurs + certifieringsdag. 

 

- Distriktets medlemsmöte; Distriktet har et medlemsmöte den 31/8, ingen 

från styrelsen kommer att närvara 
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59. Övriga frågor 

 

- Målformulering;  

Beslut; extra styrelsemöte med fokus på målformulering är den 13/9 kl 18;00. 

Sekreteraren mailar ut underlaget som styrelsen ska jobba vidare med. 
 

- Solenergi eller annan alternativ energi;  Utifrån de 2 anbuden som inkommit 

om installation av solceller så kom styrelsen fram till följande beslut. 

Beslut; Styrelsen beslutade att 1 av 2 anbud som uppfyller anbudsförfrågan 

ska följas upp med att klubbens kassör och ordförande kontaktar banken för att 

få ett lånelöfte för bekostnad av installation av Solceller enligt godkänt anbud. 

Vid godkänt lånelöfte så beställer klubben solceller enligt anbudet. 

- Klubbkläder; Matilda har fått klartecken från företaget där medlemmar gör 

sina egna beställningar på klubbkläder med klubbens emblem på. 

Beslut; Styrelsen beslutar att Matilda så snart allt är klart så läggs information 

om möjlighet till beställning både på klubbens hemsida och FB-sidan 
 

- Lydnadstävling 8-9 okt utomhus; lördag startklass + klass1, söndag klass2 

+ klass3 
 

-Priser i köket; förfrågan på att ev höja priserna på varor i köket har inkommit. 

Beslut; Styrelsen beslutade om att inte höja försäljningspriserna för varorna i 

köket 
 

-Ladda husvagnsbatterier; förfrågan på att ta betalt för att ladda 

husvagnsbatterier har inkommit. Dvs ladda batterierna då husvagnen ej är 

inbokad på en husvagnsplats med kostnad av 100kr/dygn 

Beslut; Styrelsen beslutade att ej ta betalt för laddning av husvagnsbatterier. 
 

-Lydnadstävling 1:a helgen i januari 2023; förslag på att omorganisera 

tävlingen med kombinera inomhus och utomhus för de 4 olika klasserna 

diskuterades. Förslag är att ha Startklass och Klass 1 inomhus i januari och 

flytta Klass 2 och Klass3 till utomhus fram i majmånad 

Beslut; Styrelsen beslutar att genomföra lydnadstävlingarna våren 2023 enligt 

förslaget med i januari ha Startklass + Klass 1 inomhus och boka in Klass 2 + 

Klass 3 utomhus under majmånad. 

 

-Regler om annonsering på FB-sidan; Det förekommer annonsering från 

andra klubbar och företag på klubbens egna FB-sida. 

Beslut; Styrelsen beslutar att det ska tillföras en regel på klubbens FB-sida om 

att intressenter som vill annonsera om olika evenemang, varor  edyl ska först 

kontakta administratörerna om att få tillåtelse att annonsera på FB-sidan. 
 

-Städdag på klubben; 

Beslut; Styrelsen beslutade om att klubben ska ha städdag söndag den 2 

oktober kl 10 -15 
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-Ersättning för klubbens SM-ekipage; förfrågan har inkommit om att viss 

ersättning (resa + avgift) ska utgå till klubbens tävlande på SM oavsett gren 

Beslut; Styrelsen beslutar att föra diskussionen vidare till kommande 

medlemsmöte den 15/9 

 

-Medlemsmöte 15/9; punkter att lyfta på mötet är bl.a  

*SM-ersättning,  

kommitteer-hur fungerar dessa, deltagarantal, aktiviteter m.m. 

och behöver vi utöka med en kökskommitté 

*informera om kommande investering kring solceller 

*hallens tider under vintersäsongen 22/23 
 

RUS och figurantutbildning hösten 2022;  

Beslut: Styrelsen beslutar att erbjuda Emelia Pärälä, Matilda Lindblom och 

Sara Hjulström gå figurantutbildningen 

 

 

Mötet avslutades av ordförande 

 

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2022-09-06 kl 18:00 i klubbstugan 

 

 

 

Lotta Rygaard Anna Hjulström 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 
Matilda Lindblom 

Justerare 

 


