PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
Datum 2014 10 11
Klockan 12-13.45
Plats Klubbstugan
Närvarande: Brittmari Ulvås Mårtenson, Solveig Karlsson, Bernt Lindsten, Ulrika Egerhall,
Christina Josefsson, Patrik Jönsson, Karolina af Trolle,
Frånvarande: Susanne Nilsson, Karin Lindh,
Inbjudna: Ingrid Johansson
1. Mötet öppnas
Brittmari U Mårtensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsman
Till justeringsmän valdes Patrik Jönsson och Bernt Lindsten
4. Föregående protokoll (2014 09 03)
Frågan om villkoren för instruktörers fortbildning och möjligheter att delta i klubbens kurser utan
kostnad bordlägges till nästa möte.
5. Arbetsuppgifter
Sammanställningen av de arbetsuppgifter som finns på klubben lämnas till valberedningen.
Styrelsen antog dokumentet.
6. Ekonomi
a. Kvartalsrapport
Vi gick igenom kvartalsrapporten. Vi håller oss till budget.
7. Rapporter
a. Hundcaféet
Vi har haft öppet 12 ggr på vårt hundcafé från juni till mitten av september. Vi kommer att ha
öppet en gång i vinter. Det blir den 11 december.
b. Öppet hus
Det var ca 80 personer som kom på öppet hus. Det var lyckat. Tack alla ni som hjälpte till.
c. Utbildning
Höstens kurser är avslutade.
Kurserna har i stort sett varit fulltecknade. Det fanns platser kvar på agilityn.
I vinter blir det 7 st valpträffar. Där är alla välkomna oavsett om man är medlem eller inte.
Annons kommer i VästboAndan.
Det går att anmäla sitt intresse till vårens kurser.

d. Tävling
Lördagen den 18 oktober är det tävling appell spår på klubben.
8. Datum för kommande möten t o m årsmötet samt medlemsmöten 2015
Årsmötet blir lördagen 21 februari 2015.
Vårens medlemsmöte blir 21 maj 2015.
Höstens medlemsmöte blir 10 oktober 2015.
Nästa styrelsemöte blir 3/12 kl 18.00 och den 24/1 kl 10.00

9. Övriga frågor
a) En klubbpärm ska tas fram och ställas in i datorrummet. Den ska fyllas med information som
kan vara bra för en eventuellt ny styrelse och andra intresserade att ta del av.
b) Karolina af Trolle ska ta fram kostnadsförslag på nya agilityhinder.

10. Mötet avslutas

Vid protokollet
Ulrika Egerhall

Justeras

Patrik Jönsson.

Bernt Lindsten

