
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll fört vid styrelsemöte med Gislaved-Västbo BK

Datum   2016 09 11

Klockan   14.30 - 16.30

Plats    Klubbstugan, Mossarp

Närvarande  Brittmari U Mårtenson, Solveig Karlsson, Henrik Carlefyr, Susanne Nilsson  
   och Carina Myhlendorph
   
Ej närvarande  Christina Josefsson, Karin Lindh,  
   Bernt Lindsten (suppl) och Patrik Jönsson (suppl)

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

Protokollförare
Till protokollförare valdes Henrik

Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes

Nulägesrapport 
Brittmari gav en kort nulägesrapport. 
Den 1/9 ordnades en snabbt påkommen städstund på klubben. Tack till Bernt, Olle, Monica, Eva, 
Ingrid och Karin som ställde upp! Patrik kommer att klippa ”häcken” vid agilityplanen och Henrik 
röja mellan klubbhuset och agilityplanen.
Ekonomirapport t o m juni skickades runt.
Diskuterades huruvida agilityplanen skall vara låst eller inte. Beslöts att även fortsättningsvis 
hålla den låst med möjlighet för medlemmar att enkelt få koden.

Rapport från utbildningssektorn
Solveig rapporterade att det körs två valpkurser och en vardagslydnadskurs. Övriga kurser ligger 
kvar på hemsidan och intresseanmälan kan göras.
Carina meddelade att ”Hund för alla” för närvarande ligger på is.
Diskuterades olika förslag för ytterligare kurserbjudande under hösten; agility, helgkurs i agility 
och rallylydnad, prova på nosework.  



Beslöts att:
Carina diskuterar med Katarina Hansson och återkommer snarast med ett förslag på helgkurs. 
Solveig tar kontakt med Carin Grönqvist ang nosework.

Diskuterades att köpa in en projektor och router till klubben. Man var överens om att det rejält 
skulle förstärka kursgenomgångarna. Beslöts att Brittmari kontaktar Studiefrämjandet angående 
inköp av projektor och att Henrik köper in en router. Brittmari och Henrik installerar det så fort 
som möjligt.

Tävlingssektorn rapporterar
Klubbmästerskap i Lydnad, söndagen den 25 september hålls KM i Lydnad. Information finns på 
hemsidan och anmälningslista på klubben.

Städdag och medlemsmöte
Fastslogs som tidigare beslutats att ordna en städdag den 8 oktober kl 11.00. Inbjudan läggs ut 
på hemsidan.
Medlemsmöte hålls samma dag kl 14.00. Eventuell talare till medlemsmötet diskuterades: Britt-
mari undersöker om Studiefrämjandet har något förslag och Solveig kontaktar Katarina Hansson 
angående tips från henne.

GVBK fyller 50 år!
Firande den 22 oktober kl 19.00, av klubbens 50 års jubileum diskuterades. Karin har bokat Karls-
sons Matsalar och det beslöts att Karin tillsammans med Christina bestämmer menyn. 
Underhållning och lotteri diskuterades. Beslöts att ha lotteri och att Solveig undersöker olika 
förslag på underhållning. Avgiften för deltagande är 100 kr/person och medlem med respektive 
inbjuds.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 8 oktober kl 13.30.

Vid protokollet (eftersom Henrik har influensa)

Brittmari Ulvås Mårtenson

Då ingen justerare utsågs har protokollet mailats ut till närvarande styrelseledamöter för justering.


