
Protokoll styrelsemöte.

Protokoll fört vid medlemsmöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb 20151010 klockan 14.00 i 
klubbstugan.

§1. Mötet öppnas
Ordförande Brittmari Mårtensson hälsade alla välkomna och öppnade  
mötet.

§2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§3. Val av mötesordförande
Brittmari Mårtensson valdes till ordförande.

§4. Anmälan av protokollförare
Henrik Carlefyr valdes att föra protokoll.

§5. Val av justerare
Till justerare för mötet valdes Carin Grönkvist.

§6. Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Mötet har utlysts enligt med vad som gäller.

§7. Fastställande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.

§8. Nulägesrapport från styrelsen
Brittmari Mårtensson redogjorde för en uträkning av medelåldern i klubben som i dagsläget ligger 
på 57 år vilket är något som måste göras något åt. 
Det har under året hållits kurser, tävlingar, torsdags cafe´, seniorträffar samt externa kurser så 
utbudet har varit stort.
Carina Mylendorph har tagit över facebook och Brittmari Mårtensson sköter websidan.
Två nya instruktörer har klubben fått, Carina Mylendorph och Susanne Nilsson.
Britt Marie Elbe har tackat ja till att bli sammankallande för valberedningen. 

§9. Ekonomi
Klubbens ekonomi är god, på pg har vi 26954 kronor, banken 107071 kronor. Kurserna har gett  
70770 kronor och medlemsintäkterna cirka 25285 kronor.

§10. rapport från sektorerna
På utbildningsfronten så är höstens kurser snart avslutade, det blir en gemensam avslutning 
söndagen den 18 oktober klockan 15.00 med prova på agility och rallylydnad.
Tanken är att det ska bli en dag för instruktörerna tillsammans med en hundcoach om det går att 
ordna.
Valpträffar kommer att ordnas under vintern.
Carin Grönkvist med  Lövlunds Maddox uppflyttade till elitklass spår den 13 september.



§11. Övriga frågor
Det uppkom önskan om att skyltningen till klubben måste bli bättre.
Arne Moberg poängterar vikten av att bommen till klubben måste stängas av siste man som lämnar.
Service av gräsklippare måste göras.
Arne Moberg kontaktar Lars Persson om kurs för tävlingsekipagen.
Annika Danielsson framför en önskan om inköp till klubbens verksamhet, 4 styck stativ för 
inlärning av framåtsändande önskas de kostar 375 kronor paret samt några nya trä apporter. 
Carin Grönkvist har en önskan om ett plank med speglar på för gömsle vid platsläggande samt att 
kunna se sig själv vid inlärning. 
Önskan om swish till klubben finns.
Carina Mylendorph redogör för att det finns Hurta lydnadsvästar att köpa för föreningar genom 
Djurens Värld, andra brukshundsklubbar har skaffat och Carina Mylendorph får uppdraget att kolla 
upp vad som gäller.
Skottning av appell plan önskas.
Karin Lindh redogör för krångel med kursavgifter, klubben måste tydliggöra vad som gäller.
Postadressen till klubben är ändrad.

§12. Nästa medlemsmöte
Inget datum för nästa medlemsmöte fastställdes.

§13. Mötet avslutas
Brittmari Mårtensson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Brittmari Mårtensson                          Carin Grönkvist

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

Henrik Carlefyr                                      

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


