GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll Styrelsemöte 2017 03 28

Närvarande: Brittmari Ulvås Mårtensson
Karin Lindh
Reine Lidén
Solveig Karlsson
Christine Edvinsson
Christina Josefsson
Bernt Lindsten
Eva Knutsson
Förhinder: Patrik Jönsson
§20. Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§21. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes av mötet, med tillägg §24 Rapport från sektionerna samt övriga
frågor lades till
§22. Val av justerare
Mötet valde ordförande Brittmari samt sekreterare Christine att justera dagens mötesprotokoll.
§23. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom, ev. förtydliganden tas upp under respektive punkt
nedan.
§24. Nulägesrapport
Kursverksamheten snart igång och det kommer ske förtydligande till respektive instruktör
vilken typ av blankett som skall fyllas i och sedermera skickas till Studiefrämjandet, dessa
bifogas dagens protokoll.
Fadderverksamheten kommer att snarast gå ut via Facebook och hemsida om vad som gäller
för att ansöka om att få ingå i detta; målet är att ekipagen skall kunna starta på klubbens
appelltävling i höst.
a) Utbildningssektorn; Vardagslydnad startar 31/3
Valpkurs startar 12/4
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Vardagslydnad Tema startar 23/4
2 Spårkurser varav en i form av helgkurs 2-3/4 samt en delad
på två tillfällen 2/4 resp 9/4
Nosework 3 omgångar med 2 tillfällen/kurs och 5 deltagare /kurs
Agility, fortsättning startar i april
Tävlingssektorn; Söktävling gått av stapeln och såväl domare, funktionärer som
deltagare mycket nöjda med tävlingen.
22/4 är nästa Brukstävling, denna gång spår och fler funktionärer söks i skrivande
stund.
Byte av belysning;
Beslut om ev. bidrag fattas i början av april
§26. Telefoni/vakt
Klubbens fasta telefon nu uppsagd
§27. Övriga frågor;
•
•

•
•
•

Beslutades om allmän städdag 6/4, från kl.17. Catharina lägger ut på Facebook samt
det läggs ut på hemsidan. Såväl utomhusröjning samt inomhus. Vägbommen åtgärdas.
Planen bredvid klubben, där det förekommer mycket glas. Kontakt åter tagits med
kommunen för åtgärd då planen ej ordentligt avspärrad i nuläget och såväl barn som
djur riskerar att skadas.
Städlista kommer att göras av Eva och Karin, gäller till och med juni
Gräsklipparlista kommer att göras av Bernt
Vagn för frakt av agilityhinder efterlyses, styrelsen håller ögon och öron öppna samt
förfrågan läggs ut på FB

§28. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
Nästa möte; 25 april kl.18.00 i Klubbstugan
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