GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte
Datum

2017 04 25

Plats

Klubbstugan

Närvarande

Brittmari Ulvås Mårtensson, Solveig Karlsson, Karin Lindh,
Reine Lidén, Christine Edvinsson, Christina Josefsson,
Eva Knutsson, Bernt Lindsten och Patrik Jönsson

Frånvarande

§ 29 Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 30 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes av mötet.
§ 31 Val av justerare
Mötet valde ordförande Brittmari samt sekreterare Christine att justera dagens mötesprotokoll.
§ 32 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom, eventuella förtydliganden tas upp under respektive
punkt nedan.
§ 33 Nulägesrapport
Swish diskuterades och fakta redovisades av kassör Karin; beslöts att införskaffa ett
föreningsswish för att förenkla medlemmarnas hantering av ekonomiska transaktioner.
Fadderverksamhetsprojektet har ännu inte fått in någon intressent.
En uppdelning av de olika ansvarsområdena diskuterades och en ansvarslista fastställdes
(bifogas).
§ 34 Byte av utebelysning
Byte av belysningen vid klubben är nu nära förestående. Ett ”litet investeringsbidrag” från
Gislaved kommun har beviljats på 20 000 kronor.
§ 35 Sektorer
Utbildningssektorn:
Meddelar att Romy Jonsson är klar med sin grundmodul i utbildning mot instruktör och då
behovet av allmänlydnadsinstruktör är störst beslutades att hon erbjuds gå L1 och
Allmänlydnad steg 1. Klubben har även behov av en agilityinstruktör och på sikt
noseworkinstruktör;
Romy kommer att som allmäninstruktör bli ett viktigt tillskott i utbildningssektorn.
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Diskuterades reglerna för ”gratiskurs” för instruktörer, medhjälpare, styrelseledamöter och
tävlingsledare som varit verksamma i klubben under en tid. Med hänvisning till tidigare beslut
beslöts att ”gratiskurser” gäller deltagande med egen hund i antingen en valpkurs alternativt
en allmänlydnadskurs.
Beslutades att Solveig tillsammans med Christine delar på ansvaret för utbildningssektorn.
Meddelades att valpkurs, vardagslydnadskurs och vardagslydnad temakurs är i full gång.
Tävlingssektorn:
Den lyckade spårtävlingen i lägre/högre klass den 22 april lockade 17 anmälda varav 11 kom
till start. Resulterade i 2 uppflyttningar/klass. Ungefär 50 personer fanns på plats på klubben;
funktionärer och deltagare inräknade.
Ekonomin:
Kassören presenterade ekonomisk balans- och resultatrapport för första kvartalet 2017.
§ 36 Inbetalning av kursavgifter
Beslutades att kursavgifter från och med höstens kurser ska vara inbetalda minst 1 vecka före
kursstart för att plats ska kunna garanteras. Vad gäller vårens noseworkkurser så gäller 10
dagars betalning före kursstart eftersom instruktören är inhyrd. Mötet var överens om att det
är viktigt att alla som anmält sig också betalar, om inte kan någon annan erbjudas plats.
§ 37 Rökning
Finns sedan tidigare beslut på att det inte är tillåtet att röka på framsidan av klubbstugan eller
på appellplanerna. Beslutades att informera medlemmarna om detta. Christine åtog sig att
göra och sätta upp några skyltar.
§ 38 Klubbens tävlingsverksamhet
Bernt berättade om klubbens tävlingsverksamhet. I år har en söktävling och alla klasser
appell, spår alla klasser genomförts. Hemmaekipage har förtur till klubbens tävlingar.
Informerades också om rapportering av tävlingsresultat.
§ 39 Medlemsmöte
Medlemsmöte äger rum den 18 maj kl 18.00 och inleds med ett föredrag om ”Läs -och
servicehund” av Annette Lindberg.
Övrigt
Bernt erbjuder sig att ordna service på värmefläkten i stugan då den inte fungerar
tillfredsställande.
Styrelsen vill påminna sina medlemmar om att alla synpunkter är viktiga; såväl positiva som
negativa och alla är välkomna att komma med idéer, förslag och synpunkter för att förbättra
klubbverksamheten på olika sätt.
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§ 40 Nästa möte
Nästa möte hålls tisdag 23 maj kl.18.00 i Klubbstugan.
§ 41 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet
Christine Edvinsson

Brittmari Ulvås Mårtenson
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________________________

Sekreterare

Ordförande

