
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014 04 13 
Gislaved-Västbo Brukshundklubb 
Närvarande: Brittmari Ulvås Mårtenson, Solveig Karlsson, Bernt Lindsten, Christina Josefsson, 
Karolina af Trolle, Ulrika Egerhall, Susanne Nilsson, Karin Lindh

Frånvarande: Patrik Jönsson

Inbjudna: Ingrid Johansson, Olle Bengtsson

Mötet öppnas och godkännande av dagordning

Ordförande Brittmari Ulvås Mårtenson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Justering av protokoll

Till justeringsmän valdes Karolina af Trolle och Brittmari Ulvås Mårtenson

Protokollet ska vara klart för justering inom 14 dagar.

Kort presentation av styrelsens ledamöter

Alla i styrelsen fick lov att framföra sina önskemål och förväntningar på styrelsearbetet.

Rapport från årsmöte distriktet

Solveig läste upp protokollet. Vill du läsa protokollet så finns det på distriktets hemsida.

Inkommen post och utgående post

Brukshundklubben i Smålandsstenar startar upp en instruktörsutbildning i maj. 

Ingrid Johansson tar kontakt med de som kan vara aktuella. Susanne Nilsson och Jenny 
Johansson är i dagsläget aktuella som medhjälpare på våra lydnads/valp kurser. 

Ekonomi



Styrelsen har rätt att ha ett VU (verkställande utskott). Då behöver inte hela styrelsen samlas 
om det behöver fattas ett snabbt beslut. I styrelsens VU ingår ordförande, vice ordförande och 
kassör.

Styrelsen gick tillsammans igenom kvartalsrapporten. Klubben har 97 420 kr i tillgodohavande. 
Till detta kommer diverse fakturor som ännu ej är betalda.

En inventarielista är framtagen så att vi lätt ska kunna se vad vi har och hur mycket vi skriver 
av.

Mål/budget  

Styrelsen får ett förslag från ordförande på rambudget och målbeskrivning. Vi ska läsa och 
lämna in synpunkter och förslag innan nästa styrelsemöte. Inför medlemsmötet ska styrelsen ha 
ett förslag på budget.

Städdag, medlemsmöte, invigning och öppet hus 

Inbjudan till medlemsmötet ska skickas ut via post senast 30 dagar innan mötet. Karin Lindh har 
fixat kuvert och etiketter så inbjudan skickas ut i veckan.

På medlemsmötet ska vi visa en film om flytten av stugan. Karin Lindh, Brittmari Ulvås 
Mårtenson och Solveig Karlsson tar ansvar för det praktiska kring medlemsmötet. 

Karolina af Trolle städar upp och slänger de agilityhinder som inte används längre.

Olle Bengtsson monterar ner de soptunnor som finns på planen. Vi ska bara ha kvar den gröna 
soptunnan som kommunen tömmer.

Invigningen blir i augusti. Styrelsen jobbar vidare på hur och vad vi ska göra.

Karolina af Trolle funderar på hur vi ska organisera "öppet hus".

Ansvarslistor

Bernt Lindsten har ordnat en gräsklipparlista. Den börjar gälla när gräset börja växa!!!! När du 
klippt gräset så antecknar du det på listan i stugan.

Karin Lindh jobbar vidare på en städlista.

Klubbens webbsida 

Klubbens hemsida är allas vår sida... Hjälp oss att hålla den uppdaterad.



Rapport från sektorer

Tävlingssektorn rapporterade om regler för KM i bruks och lydnad. KM tävlas i den klass du 
är uppflyttad i. Det ska vara en officiellt utlyst tävling och du ska ha anmält till tävlingssektorn 
senast dagen före att ditt resultat ska räknas i KM. Det måste också gå att bekräfta att du är 
anmäld senast dagen innan (via mail), annars gäller inte ditt resultat.

Bernt Lindsten har ordnat nya spårskyltar. Beijer byggmaterial, Viking Reklam och Gislaveds 
plåtslageri har sponsrat oss.

Olle Bengtsson har tackat ja till uppdraget att vara " hustomte" på vår anläggning. 

Nästa styrelsemöte

Nästa möte tisdagen 6 maj kl 18-20. 

Övriga frågor

Karin Lindh och Christina Josefsson gör en nyckellista över de nycklar som går till bodar och 
containrar.

Ulrika Egerhall ska vara samtalsledare för en inspirationsafton med inriktning på hur vi håller 
kurser och bemöter våra medlemmar på klubben. Vi återkommer med datum.

Att hyra stugan kostar 400 kr/dag. Då ingår en av våra träningsplaner.

Bernt Lindsten har varit i kontakt med kommunen. Vår nya träningsplan ska dressas om och 
dräneringen kommer att åtgärdas. Detta blir avslutningen på vår flytt.

På anslagstavlan utanför köket  (i lilla rummet) finns en lista med ..Att göra... Det är fritt fram för 
alla att vidta åtgärder och sedan stryka på listan!

 

Mötet avslutas

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Ulrika Egerhall

Justeras:



Karolina af Trolle                                    Brittmari Ulvås Mårtenson


