
Protokoll styrelsemöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb 20151006 klockan 18.00-19.30 i 
klubbstugan.

Närvarande
Brittmari Mårtenson, Solveig Karlsson, Karin Lindh, Henrik Carlefyr, Christina Josefsson, Susanne 
Nilsson.
Frånvarande
Patrik Jönsson, Bernt Lindsten, Carina Mylendorph.

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

§95. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Karin.

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

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

§98. Ordförande har ordet
Brittmari meddelade att att Britt Marie Elbe har tackat ja till att ingå i valberedningen som 
sammankallande.
Klubben måste bli snabbare på att få ut medlemskort till nya medlemmar, rutiner för detta skall ses 
över.
Klubben skall tydliggöra betalningsrutiner för kurserna på hemsidan för att underlätta för nya 
medlemmar.
Rutiner för inköp till stugan måste bli bättre.

§99. Kassören har ordet
Karin gick igenom kvartalsrapporten som bifogas protokollet.

§100. Inkommande/utgående post
Carin Grönkvist har inkommit med önskemål inför fixardagen om plankor till stegen för att 
underlätta vid inlärning, styrelsen beslöt att det är okej.

§101. It frågor.
Mer input till hemsidan med foto och annat önskas.
Genomgång av fixardagens lista.

§102. Rapport från utbildningssektorn
Solveig meddelade att hon söker lämplig föreläsare till kursen för instruktörerna och återkommer.

§103. Rapport från tävlingssektorn
Christina meddelade att KM i bruks och lydnad genomförts och att appelltävling i spår genomförs 
lördagen den 17 oktober.



§104. Rapport agility
Henrik meddelade att en träningsgrupp har bildats där alla är välkomna att vara med. Agilitybanans 
grind förses med hänglås med kodlås. Henrik upprättar en lista på de som får koden och som ges 
möjlighet att träna på banan.

§105. Övriga ärenden
Susanne tar upp att andra klubbar kan köpa lydnadsvästar genom Djurens Värld till rabatterat pris 
och önskar att vi skall se om klubben kan ordna detta också, styrelsen ber Carina kolla upp vad som 
gäller.

§106. Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 15 november klockan 10.30

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

Brittmari Mårtenson                              Karin Lindh

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

Henrik Carlefyr                         

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


