
Protokoll fört vid medlemsmöte i 
Gislaved-Västbo BK
Datum 2014 10 11
Klockan 14- ca 15
Plats Klubbstugan

1. Mötet öppnas
Ordförande Brittmari U Mårtensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängden

3. Val av mötesordförande
Brittmari U Mårtensson valdes till ordförande för mötet.

4. Anmälan av protokollförare
Ulrika Egerhall valdes till sekreterare.

5. Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Svaret på den frågan besvarades med ett ja.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Justering av protokoll
Carin Grönkvist och Arne Moberg valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

8. Ekonomi
Brittmari pratade om vår ekonomi. Vi håller budget. Vår största inkomstkälla är kurser. Det vore 
önskvärt att ha fler kurser men då behöver vi fler instruktörer.

9. Nulägesrapport från styrelsen
● Medlemsantalet är 145 st.
● I sommar har vi haft valpträffar. I slutet på oktober börjar valpträffarna igen.
● 12 st hundcafé har hunnits med under sommar/höst. Det har varit ca 20 st besökare vid 

varje tillfälle.
● Webbsidan är ny för året. Bidra gärna med bilder och reportage. Vi har också en 

nystartat Facebooksida. 
● Öppet hus hade vi den 13 september. Det var trevligt med många besökare.



● Vi har också haft ett möte om klubben där vi spånat om vad som skulle vara bra för 
klubben. Hur vi kan synas och öka vårt medlemsavtal. Flera bra ideér kom fram bla 
hundcafeèt.

● Brittmari U Mårtensson visade upp SBK:s nya dressyrpolicy och uppmanade oss att läsa 
den.

10. Rapport från sektorerna
a) Utbildning
Ingrid Johansson redogjorde för de kurser som varit igång under hösten. De är alla avslutade 
nu. Under vintern blir det endast valpträffar. Vi skulle behöva fler som vill utbilda sig till 
instruktörer.
b) Tävling
De tävlingar vi haft sedan förra medlemsmötet är elittävling i bruks spår i juni. DM mästare blev 
Bernt Lindsten med Candy.
Vi har också haft en lydnadstävling och ska ha en apell spår.
Tävlingar för 2015 är anmälda till distriktet. 
Vid skotträning står man själv för skotten om det inte sker på den "allmänna" kvällen. Vilken dag 
det blir skotträning kommer att annonseras på hemsidan.

11. Övriga frågor
a) Kallelse till årsmöte och medlemsmöte:
Det skickas en kallelse som gäller både medlemsmöte och årsmöte. Det gör att vi sparar portot 
på två utskick.
b) Det blir en extra cafékväll den 11 december.
c) Finns det möjlighet att få träna inomhus i vinter? Carina Mylendorph kollar upp inomhushallen 
i Burseryd. 
d) Det finns önskemål om att få planen skottad under vintern.
e) Finns det möjlighet att hyra in en rallylydnadsinstruktör till våren?

12. Mötet avslutas

Gislaved dag som ovan
Vid protokollet

Ulrika Egerhall

Justeras

Carin Grönkvist                                               Arne Moberg




