Protokoll styrelsemöte.
Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb
20150616 klockan 18.00-19.15 i klubbstugan.
Närvarande
Brittmari Mårtenson, Solveig Karlsson, Karin Lindh, Henrik Carlefyr,
Bernt Lindsten, Patrik Jönsson, Susanne Nilsson, Carina Mylendorph.
Frånvarande
Christina Josefsson, Karolina af Trolle.
§52. Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§53. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Patrik.
§54. Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§55. Föregående protokoll
Protokollet lästes igenom och beslut togs att klubbens ekonomi kommer att
redovisas kvartalsvis, annars inget att anmärka på och protokollet lades till
handlingarna.
§56. Ordförande har ordet
Ordförande meddelar att Annika Danielsson har ställt frågan om att få
ställa upp en husvagn vid klubben under midsommarhelgen. Styrelsen
beslutar att detta är ok och meddelar Annika detta.
§57. Kassören har ordet
Karin redogjorde för hur ekonomin ser ut just nu, ekonomin i klubben är
god.
Faktura från Agilityhinder.se för inköp av nya kontaktfältshinder har
kommit och det beslöts enhälligt att betala fakturan skyndsamt. Henrik
mailar Agilityhinder.se och meddelar detta.
§58. Inkommande/utgående post

Ingen inkommande eller utgående post denna gång.
§59. Agilityhinder.
Kontaktfältshindren är beställda från Agilityhinder.se
Boden på appellplanen skall flyttas till precis utanför agilityplanen.
En annons om agilitysatsningen läggs ut på hemsidan.
§60. Rapport från utbildningssektorn
Solveig meddelade att möte hade hållits i söndags med instruktörerna inför
höstens kurser, medhjälpare till kurserna efterfrågas.
Datum för spårhelg är bestämd.
Datum för agilitykurs är bestämd.
Valpträffar är bestämda inför sommaren.
En föreläsning för instruktörerna skall genomföras under hösten.
§61. Rapport från tävlingssektorn
Bernt meddelade att klubben hade en elit-spår tävling den 6 juni där 14
ekipage deltog, tävlingen ingick i DM. Tävlingen lockade cirka 50
åskådare inklusive funktionärer.
Datum för KM:en skall bestämmas.
§62. Övriga ärende
Kurser till hösten togs upp och det kommer att läggas ut senare på
hemsidan.
§63. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 18 augusti klockan 18.00
§64. Mötets avslutande
Ordförande Brittmari tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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