Protokoll styrelsemöte.
Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb 20160503 klockan 18.00-19.30 i
klubbstugan.
Närvarande
Brittmari Mårtenson, Karin Lindh, Henrik Carlefyr, , Christina Josefsson,
Bernt Lindsten, Solveig Karlsson och Patrik Jönsson.
Frånvarande
Carina Myhlendorph och Susanne Nilsson
§18. Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§19. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Christina.
§20. Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§21. Föregående protokoll

§22. Nulägesrapport
Brittmari redogör för vad som händer på klubben. Hedenforsens kennel tillbringar helgen
5 till 8 maj på klubben, Gnosjö Bk kommer till klubben 9 maj och har en rallylydnads träning
På bortaplan. På hemsidan är det tillagt att om frågor förekommer så skall dessa helst skickas till
den sektion som frågan berör.
§23. Kassören har ordet
Karin meddelade att det förekommer obetalda kursavgifter, samt redogjorde hur klubbens ekonomi
Ser ut.
§24. Inkommande/utgående post
Inkommande post gicks igenom.
§25. Rapport från utbildningssektorn
Solveig rapporterade att kurserna är igång samt att en del redan är i slutändan.
En prova på helg är på gång för icke medlemmar i olika grenar inom hundsporten,
Datum kommer senare.
§26. Rapport från tävlingssektorn
Christina meddelade att lägre/högre tävlingen i spår genomförts med 15 startande
ekipage, tyvärr inga uppflyttningar. Nästa tävling Elit spår den 11 juni.
Nästa års tävlingar har ansökningarna skickats in och då kommer även en
sök lägre/högre elit att genomföras. Datum för KM inte bestämt.
§27. Rapport agility
Planeringen fortgår för att genomföra en agilitytävling 3 september, en planeringsgrupp
skall bildas. Tanken är en träningstävling för klubbarna runtomkring.

§28. Medlemsmöte
Ett medlemsmöte hålls 19 maj klockan 18.00, med 5-kamp och grillning efteråt.
§29. Övriga ärenden
En gräsklipparlista är gjord som läggs ut på hemsidan.
§30. Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 29 maj klockan 16.30.
§31. Mötets avslutande
Ordförande Brittmari tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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