Protokoll styrelsemöte.
Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb
20150414 klockan 18.00-19.45 i klubbstugan.
Närvarande
Brittmari Mårtenson, Solveig Karlsson, Karin Lindh, Henrik Carlefyr,
Bernt Lindsten, Christina Josefsson, Susanne Nilsson, Carina Mylendorph,
Patrik Jönsson.
§23. Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§24. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Bernt.
§25. Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§26. Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte lästes upp av Brittmari som tog upp
punkterna om bilder på tävlingsekipage som måste komma in samt att
listan på tjänstgöring på hundcafeet kompletterades med Carina.
§27. Ordförande har ordet
Frågan om säkerhetsdörr till kontoret togs upp igen då det inkommit
prisuppgifter angående denna, stålsättning av dörren kostar ca 1000 kronor
och ett kodlås går på 2900 kronor ex moms. Det beslutades att Bernt och
Karin tittar på och bestämmer vad som skall göras.
§28. Kassören har ordet
Karin redogjorde för hur ekonomin ser ut just nu. Klubben har fått ett
kommunbidrag på 10000 kronor, försäkringsbolaget har ersatt klubben
med 11700 kronor efter inbrottet samt att den gamla gräsklipparen har sålts
för 2500 kronor. Karin meddelade att telias bredband 0,25 försvinner och
då får klubben erbjudande om höjd surfhastighet, beslut togs att Karin
tackar ja. Kvartalsrapporten gick igenom.

§29. Inkommande/utgående post
En post inkommen om kul träff.
§30. Agilitysatsningen.
Henrik tar kontakt med Carina på studiefrämjandet om priser på
agilityhinder.
§31. Rapport från utbildningssektorn
Solveig rapporterar att alla kurser är igång utom agilityn som på grund av
för litet intresse fick ställas in, i maj har klubben två nya allmänlydnads
instruktörer, då Susanne och Carina är klara med sin utbildning.
§32. Rapport från tävlingssektorn
Bernt meddelade att tävlingssektorn har haft ett möte med tävlande om vad
det skall gälla för regler för klubbmästerskap i framtiden. Möte med
tävlingssektorn har hållits där tävlingarna för 2016 bestämdes, de
tävlingarna blir lägre/högre, elit, appell samt km i lydnad och bruks.
§33. Medlemsmöte
PÅ medlemsmöte kommer det att bli en uppvisning i rallylydnad samt
tipspromenad.
§34. Övriga ärenden
Carina och Susanne kollar om det finns möjlighet att en helg på deras kurs
läggs på klubben.
Henrik och Brittmari tar tag i dator och kopiator problem om nya skall
köpas in.
§35. Mötets avslutande
Ordförande Brittmari tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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