
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014 05 06 
Gislaved-Västbo Brukshundklubb 
Närvarande: Brittmari Ulvås Mårtenson, Solveig Karlsson, Bernt Lindsten, Christina Josefsson, 
Karolina af Trolle, Ulrika Egerhall, Susanne Nilsson, Karin Lindh, Patrik Jönsson
Frånvarande: 
Inbjudna: Ingrid Johansson

Mötet öppnas och godkännande av dagordning
Ordförande Brittmari Ulvås Mårtenson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Justering av protokoll
Till justeringsmän valdes Susanne Nilsson och Brittmari Ulvås Mårtenson

Föregående protokoll
Vi gick igenom föregående protokoll. Städdagen är genomförd. Karolina redovisade ett förslag 
på öppet hus i klubbstugan. Gräsklipparlista och städlista finns uppsatt på klubben och ligger 
ute på hemsidan. Stugan är värderad till 125 000 kr.

Inkommen post och utgående post
Medlemsmötet är gjort som utskick.
Inkommen post är diverse räkningar

VU 
Styrelsens verkställande utskott har haft ett sammanträde efter att en förfrågan inkommit från 
Ulrika Egerhall om att få ha kurser i Shadowfilosofin. Styrelsens VU avslog önskemålet med 
hänvisning till SBK:s dressyrpolicy. (se bilaga)

Ekonomi
Avtalet med Djurens Värld är påskrivet för ännu ett år, och genererar detta år 1153 kr till 
klubben.
Karin Lindh redovisade följande siffror Pg 39765,78 kr, Banken 69401,66 kr, Kassa 1501 kr
Bidraget på 10 000 kr har kommit från kommunen.
Bernt Lindsten ska kontakta Telia för att kolla om vi kan sänka våra kostnader på bredband och 
telefoni.
Vi ska ordna så att ytterligare en person tecknar lokalklubbens firma. Hos oss är det Karin Lindh 
sedan tidigare och nu också Brittmari Ulvås Mårtenson.

Mål/budget/Verksamhetsplan
Karin Lindh läste upp det förslag på verksamhetsplan som styrelsen ska föreslå på 
medlemsmötet. 



Karin Lindh och Brittmari Ulvås Mårtenson gör klart rambudget och verksamhetsplan så att det 
är klart till medlemsmötet.

Medlemsmöte
Britt-Marie Ulvås Mårtenson läste upp föreslagen dagordning till medlemsmötet. Den läggs ut 
på hemsidan senast 7 dagar innan.

Klubbens webbsida och e-post
Hur många tror ni har besökt vår hemsida sedan vi öppnade den? Drygt 900 st. Hemsidan har 
fått mycket beröm. Lätt att navigera på och snygg layout. Kul med bilderna.

Rapport från sektorerna
Utbildningssektorn rekommenderar att Susanne Nilsson utbildar sig till SBK instruktör. Styrelsen 
tillstyrker den rekommendationen.
Det blir gemensam avslutning på kurserna den 28 maj kl 18.00 i klubbstugan.
Agilitykursen startar den 17-18 maj.
Tävlingen lägre-högre är genomförd och det gick bra.

Nästa styrelsemöte
Nästa möte tisdagen 10 juni kl 18-20. 

Övriga frågor
Vi bestämde att vi ska ha öppet hus på torsdagar. Det blir någon som är ansvarig för att låsa 
upp/låsa, koka kaffe och serva ev fikagäster. Det vore trevligt om klubbmedlemmarna inkluderat 
styrelsen ville engagera sig och hjälpa till. Vill du hjälpa till hör du av dig till någon i styrelsen.

Beslut fattades om att milersättning till funktionärer kan utgå vid spårtävling.

Vi antar erbjudandet om att få ett glasparti uppsatt på altanen til ett pris av 2500 kr. Det ska 
hindra en del av blåsten.

Ulrika Egerhall ska ta ansvar för att anslagstavlorna uppdateras.

 
Mötet avslutas
Gislaved dag som ovan
Vid protokollet

Ulrika Egerhall



Justeras:

Susanne Nilsson                                 Brittmari Ulvås Mårtenson


