
Protokoll styrelsemöte. 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte Gislaved-Västbo Brukshundklubb 20161129 klockan 17.30-19.30 i 

klubbstugan. 

 

Närvarande 

Brittmari Mårtenson, Karin Lindh, Henrik Carlefyr,  Christina Josefsson, 

Bernt Lindsten, Solveig Karlsson och Patrik Jönsson. 

 

Frånvarande 

Carina Myhlendorph och Susanne Nilsson 

 

§60. Mötets öppnande 

Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och öppnade   

mötet. 

 

§61. Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Brittmari och Henrik. 

 

§62. Godkännande av dagordning 

Dagordningen lästes igenom och godkändes. 

 

§63. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes igenom av Brittmari och lades till handlingarna. 

 

§64. Nulägesrapport 

Brittmari redogör för vad som händer på klubben. Det har varit en verksamhetsträff den 13 

november, det kom in en hel del ideer under mötet på aktiviteter. Ulrika Egerhall föreslog en 

föreläsning om hundproblem. Elisabeth af Trolle tog upp detta med vård och läshundar. 

Carin grönkvist föreslog fortsättning med nosework, styrelsen skall fråga Carin om hon kan 

titta vidare på detta. Ulrika Egerhall och Ingrid Johansson föreslår en bokcirkel, intresseanmälan 

läggs på facebook.  

Frågan om swish på klubben togs upp men beslöt att avvakta med ett klubbswish då detta kostar 

pengar  

Per år och gång det används. 

Funktionärsfesten blir den 20 januari. Solveig skickar listor med funktionärer till 

Christina senast den 15 december. Inbjudan går ut per mail. 

 

 

§65. Kassören har ordet 

Karin meddelade att det kommer att bli ändringar på den fasta telefonin. 

Beslöts att den fasta telefonin sägs upp och ett mobilt bredband inköps till klubben. 

Bernt kontaktar Telia. 

 

§66. Inkommande/utgående post 

Se ovan  

 

§67. Rapport från utbildningssektorn 

Solveig rapporterade att hon och Susanne varit i Moheda på ett inspirationsmöte för instruktörer 

med övningar med hund och förevisning av draghundssporten. Ett instruktörsmöte skall hållas 

innan jul. 

 



§68. Rapport från tävlingssektorn 

Ett möte skall hållas framöver för att gå igenom verksamhetsår 

§69. Rapport till studiefrämjandet 
Listor på aktiviteter skall lämnas till Brittmari som skickar in till studiefrämjandet. 

 

§70. Rapport till valberedningen 

Styrelsen får vara behjälplig med information till valberedningen då ingen 

sammankallande finns för närvarande. Brittmari meddelade att hon lämnar sin post 

för att ge plats åt en yngre förmåga men sitter gärna kvar i styrelsen. Valberedningen 

bjuds in till nästa styrelsemöte. 

 

§71. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

§72. Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdag en den 17 januari klockan 18.00. 

 

§73. Mötets avslutande 

Ordförande Brittmari tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Brittmari Mårtenson                               

 

…..........................................                

Ordförande                                              

 

Henrik Carlefyr                          

 

….......................................... 

Vid protokollet 

 

 

 


