
Protokoll styrelsemöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb 20150818 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.

§65. Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och öppnade  
mötet.

§66. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Susanne.

§67. Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.

§68. Föregående protokoll
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.

§69. Ordförande har ordet
Ordförande talade om vikten att ha duktigt folk runt omkring styrelsen som kan fixa så att saker blir
gjorda, nämnde att Olle har kittat om och målat fönstren samt att Bernt och Niklas har flyttat boden 
från apellplan till utanför agilityplanen och att den nu skall fixas till. Ordförande nämnde också att 
det är viktigt att använda hemsida och facebook när information skall komma ut och att man vänder
sig till respektive ansvarig om detta.

§70. Kassören har ordet
Karin redovisade ekonomin för klubben vid halvåret och den ser bra ut, se bifogad rapport.

§71. Inkommande/utgående post
Det har inkommit en inbjudan till en heldag med Barbro Börjesson i Ödeshög den 19 september, 
information om detta sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan.

§72. It frågor.
Styrelsen beslöt att byta administratör för klubbens facebooksida från Karolina af Trolle till Carina 
Mylendorph. Sbk har problem med att filer som skickas ut till klubbarna inte går att öppna, sbk 
skall ha möte om detta i september. Foton som tas skall ut både på hemsidan och facebook för att nå
så många som möjligt.

§73. Rapport från utbildningssektorn
Solveig meddelade att kurserna nu börjar komma igång. Anna Lövgren har lånat våra planer och 
kan i framtiden tänka sig att hålla lite kurser. Lars Persson kan tänka sig att komma och hålla kurs 
för instruktörerna, Solveig tittar på hur det hela kan tänkas läggas upp.



§74. Rapport från tävlingssektorn
Bernt meddelade att datum för KM är klara, KM bruks är den 19 september klockan 09.00 samt 
KM lydnad den 26 september klockan 09.00, vid båda tillfällena kommer det att grillas efter 
avslutad tävling. Tävlingar för 2016 skall läggas in innan den 31 augusti, information om 
tävlingarna skall läggas ut på facebook.

§75. Agility
Henrik redogör för hur det går i agilitysatsningen på klubben. Kursstart den 29 augusti med 
8 stycken deltagare, hindren är försenade och beräknas komma till klubben vecka 38. Boden är
nu flyttad och skall fixas till och därefter skall hindren flyttas dit.

§76. Städlista
Karin redogör för hur städlistan för stugan ser ut.

§77. Städdag ute
En städdag ute kommer att hållas den 10 oktober klockan 10.00, då skall boden fixas till samt 
marken där den tidigare har stått, grindarna skall göras i ordning och det skall röjas lite mark vid 
klubbstugan.

§78. Sammankallande till valberedningen
Styrelsen har inte hittat någon till denna mycket viktiga post och lägger därför lite extra kraft på att 
hitta en lämplig kandidat.

§79. Övriga ärende
Karolina af Trolle har begärt att få lämna styrelsen, styrelsen beslutar att bifalla Karolinas önskan 
och tackar henne för denna tid, Susanne Nilsson tar hennes plats i styrelsen som ordinarie ledamot.
Karin önskar in listor på deltagarna på de olika kurserna. 

§80. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 15 september klockan 18.00

§81. Mötets avslutande
Ordförande Brittmari tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Brittmari Mårtenson                              Susanne Nilsson

…..........................................                 …..........................................
Ordförande                                             Justeras

Henrik Carlefyr                         

…..........................................
Vid protokollet


