
Protokoll fört vid styrelsemöte för 
Gislaved-Västbo Brukshundklubb 
Datum: 2014 12 03 
Klockan: 18.00 - 21.00 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Brittmari Ulvås Mårtenson, Solveig Karlsson, Bernt Lindsten, Ulrika Egerhall, 
Christina Josefsson, Patrik Jönsson, Karolina af Trolle, Susanne Nilsson, Karin Lindh,  
Inbjudna: Mary Kasten, Henrik Carlefyr från valberedningen, Ingrid Johansson utb.ansvarig och 
Reine Lidén revisor. 
Förhinder: Jennie Johansson (valberedningen) 
 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Brittmari U Mårtenson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av föreslagen dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Val av justeringsman 
Karolina af Trolle valdes till justeringsman. 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
Frågan om villkoren för instruktörers fortbildning och möjligheter att delta i klubbens kurser utan 
kostnad bordlägges. Karin Lindh undersöker vad det står i gamla protokoll angående 
instruktörernas villkor. 
Brittmari U Mårtenson visade och gick igenom pärmen med klubbinfo. Det saknas utdrag ur 
protokoll (Karin), avtal (Djurens Värld) (Karin), Årsmötesprotokoll 2014 (Ulrika) och 
kontaktpersoner (Ulrika) 
En bilaga angående arbetsuppgifter på klubben ska bifogas föregående protokoll. 
 
5. Kallelse till årsmötet 
Mary Kasten ansvarar för att kallelsen till årsmötet skickas ut. 
 
6. Årsmöteshandlingar 
a. Verksamhetsberättelse 
Senast 150116 ska sektorerna skicka in sina rapporter till Brittmari U Mårtenson eller Ulrika 
Egerhall. 
b. Årsredovisning/ Balans- och resultaträkning 
Karin Lindh ansvarar för den. 
c. Verksamhetsplan 2015 
Sektorerna skickar in till Brittmari U Mårtenson senast 150116. 
d. Budget 2015 + preliminär 2016 
Karin och Brittmari jobbar med budgeten. 
e. Protokoll 2014 
Ulrika Egerhall tar ansvar för att samtliga protokoll för året sitter i pärmen. 
 



7. Instruktörsutbildning 
Klubben har nu två medlemmar, Carina Mylendorph och Susanne Nilsson, som ansöker om att 
få utbilda sig till instruktörer. De har påbörjat sin grundutbildning. Styrelsen beviljar deras 
ansökan. 
Klubben har också tre medlemmar som anmält sitt intresse för att utbilda sig till tävlingsledare i 
lydnad och tävlingssekreterare.  
Tävlingssektorn ansvarar för att intervjua de som är intresserade. 
 
8. Valberedning 
Valberedningen förhörde sig om intresset hos styrelsemedlemmarna av att fortsätta arbeta i 
styrelsen. De bad oss också fundera på om vi var nöjda med styrelsearbetet.  
 
9. Agility 
Om vi ska ha en inofficiell tävling i agility måste vi investera i hinder för ca 50 000 kr. 
Balanshinder 18 800 kr  
A - hinder 14 980 kr 
Vippbräda 7 980 kr 
Tävlingssektorn tar upp frågan på nästa sektormöte. 
 
10. Studiefrämjandet 
Vi ska rapportera alla träffar vi har haft under året till Studiefrämjandet. Även de gånger ni 
träffats för att spåra el dyl räknas som en träff. Meddela Susanne Nilsson hur många gånger ni 
träffats och hur många ni varit på träffen. 
  
11. Övriga frågor 
a) Skotträning 
På torsdagar blir det skotträning på klubben mellan kl 18.00 -18.30. 
b) Alla ni som under året representerat klubben i officiella sammanhang (tävlingar, utställningar 
mm..). Skriv ett mejl till någon i tävlingssektorn. 
c) Klubben ska se över sina rutiner kring arkivering.  
 
Datum som ovan 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulrika Egerhall 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Brittmari U Mårtenson                                          Karolina af Trolle 


