Protokoll styrelsemöte.
Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb
20150314 klockan 13.00-14.45 i klubbstugan.
Närvarande
Brittmari Mårtenson, Solveig Karlsson, Henrik Carlefyr, Bernt Lindsten,
Karolina af Trolle, Susanne Nilsson, Patrik Jönsson.
§9. Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§10. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Karolina.
§11. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ändringen att §17 och §19 slogs samman.
§12. Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte lästes igenom och beslut togs att även
Brittmari skall vara firmatecknare samt att det skall finnas en rad för
ordförande för underskrift av protokoll.
§13. Ordförande har ordet
Ordförande talade om att det har inkommit post i två ärenden, dels
information om studiefrämjandets kurser i vår samt tävlingsanmälan 2016
från SBK.
Ordförande presenterade 2015 års klubbguide.
Frågan om säkerhetsdörr till kontoret togs upp och det beslutades att Bernt
kontaktar firma för prisuppgift.
Frågan om hur vi informerar om skotträning, beslut togs att Brittmari
stämmer av med Bernt.
Bilder på Susanne och Karolina att sätta in under instruktörer önskas.
Frågan om hund cafe togs upp, beslut togs att vi ska fortsätta under 2015
med början den 16 april, beslut togs att styrelsen sköter verksamheten till
en början.
§14. Agilitysatsningen

Henrik meddelade vad som sagts vid distriktets agilitysektors möte i
Nässjö, samt att vi har fullt stöd från den samma för vår satsning.
Brittmari kom med förslag på en agilitykurs i vår, förslaget antogs.
Beslut togs på att Henrik och Karolina skall vara de drivande i satsningen
och se till att den blir av.
§15. Facebook
Klubbens facebooksida har fått en del kritik om hur den är uppbyggd,
beslut togs på att Karolina som är moderator av sidan är den som ser till att
det som är relevant för klubben hamnar på sidan.
§16. Pr ansvarig
Beslut togs att Brittmari tillsvidare sköter klubbens pr tillsammans med
Henrik.
§17. Rapport från utbildningssektorn
Solveig meddelade att vårens samtliga kurser förutom vilt/eftersöksspår
samt agility är fulltecknade.
§18. Utomhusbelysningen
Brittmari tar kontakt med vidtalad person om när belysningen kan vara
åtgärdad.
§19. Rapport från tävlingssektorn
Bernt meddelade att tävlingssektorn kommer att kalla de aktiva till ett
möte om vad det skall gälla för regler för klubbmästerskap i framtiden.
§20. Övriga ärenden
Susanne tog upp en fråga från en utomstående person vad som gäller för
träning på agilityplanen, styrelsen diskuterade ärendet och kom fram till
vad som gäller, beslut togs att Susanne skall tala om för personen vad som
gäller. Bernt tog upp frågan om kontanta pengar, beslut toga att dessa
lämnas till kassören. Bernt meddelade även att en ansökan om
investeringsbidrag är skickad till kommunen. Frågan om klubbens gamla
gräsklippare togs upp, beslut togs att den skall säljas.
§21. Nästa möte
Beslut togs att de två nästkommande mötena blir tisdagen den 14 april
klockan 18.00 samt tisdagen den 12 maj klockan 18.00.

§22. Mötets avslutande
Ordförande Brittmari tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
…..........................................
Ordförande
…..........................................
Vid protokollet

…..........................................
Justeras

