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Protokoll Styrelsemöte 170228 

 

Närvarande: Brittmari Ulvås Mårtensson 

                     Karin Lindh 

                     Reine Lidén 

                     Solveig Karlsson 

                     Christine Edvinsson 

Förhinder:    Christina Josefsson 

                     Bernt Lindsten 

                     Patrik Jönsson 

                     Eva Knutsson 

§8. Mötets öppnande 

Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§9. Val av justerare 

Mötet valde ordförande Brittmari samt sekreterare Christine att justera dagens mötesprotokoll. 

§10. Valberedning inför kommande år 

Styrelsen arbetar aktivt med frågan då det är av yttersta vikt att få fram en aktiv valberedning 

med stor personkännedom för att kunna förnya styrelsen kommande år.   

§11. Klubbguide 

Brittmari uppdaterar klubbguiden och skickar runt för justering innan den sätts i tryck. Sker 

inom det snaraste. 

§12. Fadderverksamhet för tävlingsekipage 

I syfte att stimulera tävlingsverksamheten inom bruks och lydnad har Reine Lidén, Carin 

Grönkvist, Bernt Lindsten samt Arne Moberg tillsammans beslutat att erbjuda fadderskap för 

ekipage som vill ut på tävlingsbanan. Styrelsen är mycket tacksam för detta initiativ och 

hoppas på ett flertal nya tävlingsekipage under året! Anmälan sker till ovanstående personer 

och info kommer att gå ut till medlemmar.  
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§13. Belysning 

Klubben har ansökt om ”litet investeringsbidrag” för att kunna byta samtlig belysning på 

planerna och runt stugan. Arbetet kan dock ej påbörjas innan beslut om bidrag fattats, därav 

ev.något dröjsmål. 

§14. Telefoni 

Klubbens fasta telefonnummer uppsagt då det ej längre nyttjas. Frågan om fortsatt vakt togs 

även upp och beslut fattas vid nästa styrelsemöte. 

§15. Facebook 

Katarina Hansson kom här in på mötet och presenterade klubbens nu aktiva facebooksida 

Gislaved-Västbo Brukshundklubb- Medlemsgrupp. Mötet beslöt att denna sida framöver blir 

klubbens officiella facebookgrupp och den kommer även att länka till klubbens officiella 

hemsida och vice versa. Facebook har haft stort genomslag och gruppen har ca 260 

medlemmar, varvid det finns potential att värva nya medlemmar till klubben när vi kan nå ut 

till fler. Katarina Hansson fortsätter som administratör för facebookgruppen.  

§16. Kursverksamhet och instruktörer 

Presentation och bild av vårens aktiva instruktörer på hemsidan kommer att göras inom kort.  

Finns ett stort intresse för vardagslydnadskurs inför våren och Katarina Hansson har lämnat in 

förslag om att erbjuda en vardagslydnadskurs med teman; 8 tillfällen där olika instruktörer 

håller i olika träffar och erbjuder olika teman. På så sätt kan fler gå kurs och det blir ej så 

belastande för våra instruktörer. Mötet beslöt att klubben provar denna kursform för en 

vardagslydnadskurs under våren. Anmälan kommer att ske via Katarina. Solveig kallar 

intresserade instruktörer till ett planeringsmöte 

§17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§18. Nästa möte; tisdag 28 Mars kl.18.00 i klubbstugan 

§19. Mötets avslutande 

Ordförande Brittmari tackade alla närvarande samt förklarade mötet avslutat.   

 

Brittmari Ulvås Mårtensson                                  Christine Edvinsson 

 

_______________________                               ________________________ 

Ordförande                                                           Sekreterare 


