Protokoll styrelsemöte.
Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb
20150512 klockan 18.00-19.30 i klubbstugan.
Närvarande
Brittmari Mårtenson, Solveig Karlsson, Karin Lindh, Henrik Carlefyr,
Bernt Lindsten, Christina Josefsson, Susanne Nilsson, Carina Mylendorph.
Frånvarande
Patrik Jönsson, Karolina af Trolle.
§36. Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§37. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Susanne.
§38. Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§39. Föregående protokoll
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.
§40. Nulägesrapport
Styrelsen måste få fram en ny sammankallande i valberedningen då ingen
valdes på årsmötet, diskuterades och beslöts att ta upp frågan på
medlemsmötet.
Carin Grönqvist har tackat ja till att ta ansvar för klubbens dator och
styrelsen utsåg Carin till dataansvarig .
Frågan om att göra reklam för Ulrika Petterssons firma på klubbens
facebooksida togs upp, styrelsen beslutade att inte lägga upp denna då det
bara skall vara klubbens ärenden som skall ligga där.
Styrelsen beslutade att klubben skall anmäla sig till Svenska Spel och
därigenom vara med på de gratisvinster som kan komma till klubben.

Solveig informerade om att ett möte kommer att hållas med instruktörerna
för att utvärdera vårens kurser, föreslogs att styrelsen bjuds in till mötet.
Solveig funderar och återkommer.
Styrelsen diskuterade och föreslog vikten av att sektoransvariga meddelar
webansvarig vad som skall läggas upp på hemsidan.
§41. Kassören har ordet
Karin redogjorde för hur ekonomin ser ut just nu. På banken finns 111270
kronor och på postgiro 21898 kronor. Klubben har fått räkning på ny
startpistol 3145 kronor. Karin informerade om att klubben har fått ett
investeringsbidrag på 15000 kronor från Gislaved kommun samt att
klubben förväntar en faktura på 10000 kronor från studiefrämjandet för
2014.
§42. Inkommande/utgående post
Ingen inkommande eller utgående post denna gång.
§43. Agilityhinder.
Inköp av nya agilityhinder diskuterades och det beslöts att Henrik
kontrollerar att inkomna offerter stämmer och att styrelsen tar beslut om
inköp den 21 maj.
§44. Rapport från köket
Karin rapporterade att helgen då utbildningen till allmänlydnads
instruktörer hade förlagts till klubben förflöt bra och att alla hade varit
nöjda med servicen.
§45. Listansvariga och stugvärd
Bernt meddelade att han håller på med gräsklipparlista och Karin
meddelade att hon hade en städlista för stugan klar.
§46. Rapport från utbildningssektorn
Solveig meddelade att slutet på kurserna närmar sig men att de ligger lite
förskjutna och det blir därför ingen gemensam avslutning i vår .
§47. Rapport från tävlingssektorn
Christina meddelade att klubben har elit-spår tävling lördagen den 6 juni,

det har anmält sig 11 ekipage varav 5 är från distriktet då denna tävling är
ingår i DM. Det fattas lite foton på tävlingsekipage, detta efterfrågas.
§48. Medlemsmöte
Det beslöts att på medlemsmötet torsdagen den 21 maj skall vi förutom
sedvanligt möte ha en uppvisning i rallylydnad samt tipspromenad och
grillning.
§49. Övriga ärende
Klubben beslutar att det ska läggas upp bilder på SM deltagare i klubben
genom åren.
Bernt meddelade att dörren till kontoret snart är hos firma för att stålskos
så att klubben får ett säkert utrymme att förvara vissa saker.
Carina och Susanne tog upp att information inkommit bland annat på nya
krav på allmänlydnads instruktörsutbildningen mitt under utbildningen
vilket verkar lustigt att det får göras så, Solveig tillsammans med Carina
och Susanne ser över vad som kan göras.
§50. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 16 juni klockan 18.00
§51. Mötets avslutande
Ordförande Brittmari tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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