Protokoll styrelsemöte.
Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb 20150915 klockan 18.00-19.30 i
klubbstugan.
Närvarande
Solveig Karlsson, Henrik Carlefyr, Bernt Lindsten, Christina Josefsson, Susanne Nilsson, Patrik
Jönsson.
Frånvarande
Brittmari Mårtensson, Karin Lindh, Carina Mylendorph.
§82. Mötets öppnande
Vice ordförande Solveig hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§83. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Christina.
§84. Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§85. Föregående protokoll
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.
§86. Agility
Henrik redogjorde för hur kursen i agility har genomförts med Catja och Mattias Paulsson och hur
nöjda samtliga deltagare har varit, det kvarstår en träning den 19 september och att det efter det är
tänkt att bilda en träningsgrupp i agilty där alla är välkomna. Hindren som klubben har beställt
beräknas komma på söndagen den 20 september. Sen är tanken att ha en kursdag i vinter
tillsammans med Catja och Mattias.
§87. Inkommande/utgående post
Det har inkommit två räkningar, från Gislaved kommun och från Gislaved energi.
§88. It frågor.
Inga it relaterade frågor.
§89. Rapport från utbildningssektorn
Solveig meddelade att kurserna nu börjar avslutas för denna gång. Gemensam avslutning för
kurserna blir den 18 oktober. Sen är det tänkt att ta in någon instruktör som kan utbilda
instruktörerna och även en instruktör för tävlingsekipagen för att få lite inspiration.
§90. Rapport från tävlingssektorn
Bernt meddelade att till KM i bruks den 19 september är det 8 anmälda ekipage, 5 i lägre och 3 i
apell, Erik dömer KM:et och Ulrik är tävlingsledare. Den 24 september går KM i lydnad, där är det
4 anmälda, där dömer Jonny och Ingrid är tävlingsledare. I samband med tävlingarna kommer det
att grillas efter tävlingarna. En funktionärsfest är planerad preliminärt till den 30 oktober.
§91. Övriga ärende
Inga övriga frågor.

§92. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 6 oktober klockan 18.00
§93. Mötets avslutande
Vice ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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