
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE  
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
Datum 2014 06 10 
Klockan 18.00- ca 20.00
Plats Klubbstugan
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

1. Mötet öppnas
Brittmari U Mårtenson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

3. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Susanne Nilsson och Brittmari U Mårtenson.

4. Föregående protokoll
a. 2014 05 06 
Vi gick igenom föregående protokoll. Bernt Lindsten har kontaktat Telia, men det finns inget 
alternativ till vår telefoni/bredband som är billigare.
b. Medlemsmötet (22/5)
Inget att kommentera från det protokollet.

5. Inkommen och utgående post
Diverse räkningar och försäkringen på den nya gräsklipparen.
Protokoll från den senaste kongressen finns på SBK:s hemsida.

6. Rapporter
a. Om klubben-mötet (13/5)
Vi har fått positiv feedback på vårt möte som bland annat resulterade i vårt hundcafé.
b. Hundcaféet (5/6)
Det var 20-30 personer som kom på cafét och köpte fika. Det dök upp både medlemmar och 
icke medlemmar. Jättekul! Flera tränade en stund på planen.

7. Ekonomi
a. Ekonomisk ställning 31 maj
Bank: 99401 kr  Pg 5514 kr Kassa 2280 kr. Vid nästa tillfälle blir det kvartalsrapport, då bjuder vi 
också in klubbens revisorer.



c. Medlemsrapportering
I dagsläget är vi 135 st medlemmar.

8. Klubbens webbsida och e-post
Klubbens webbsida är vårt officiella forum. Tänk på att hålla den uppdaterad, skicka in nyheter.

9. Rapport från sektorerna och ansvarslistor
Den 7 juni var det elitspårtävling.
Jenny Fick med Retstickans Liv vann tävlingen. Bernt Lindsten med Qandy blev tvåa. Grattis till 
er!
I samma tävling avgjordes DM där Bernt Lindsten med Rapports Qandy vann. Grattis!
Angelica Rosén med Mallekraftens E Hajen och Christel Natzén med Leagårdens Izha Black 
Queen blev tvåa och trea. Grattis till er!
Vi har fått positiv kritik på våra tävlingar.
Det var mycket folk på kursavslutningen 30-35 personer. Det var uppvisning av agility och 
freestyle, hamburgergrillning, diplomutdelning mm 
Nu under sommaren är det valpträffar, det är bara att dyka upp. Ta med dig vaccinationsintyg. 
Datum finns på hemsidan.
I slutet på sommaren samlas instruktörerna för att planera höstens kurser. Mer information 
kommer till de som är berörda.

10. Bestäm datum för kommande styrelsemöten/evenemang
Nästa styrelsemöte 5 augusti kl 18.00
Invigning 13 september kl 15.00
Medlemsmöte 11 oktober kl 14.00

11. Övriga frågor
Extranyckel är gjord till kassaskåpet. Karin Lindh tar hem extranyckeln och förvarar den hemma 
hos sig. 
Det går bra att anmäla sitt intresse inför höstens kurser. Gå in på hemsidan och anmäl dig så 
blir du kontaktad angående kursstart mm
Karin Lindh ska höra sig för om vi kan få kartor utskrivna över våra spårmarker i Hestra.
Bernt Lindsten ska undersöka vilka möjligheter det finns att få tag i en begagnad pistol.

12. Mötet avslutas
Brittmari U Mårtenson avslutar mötet.

Gislaved dag som ovan
Vid protokollet

Ulrika Egerhall



Justeras

Susanne Nilsson.                                         Brittmari U Mårtenson


