
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte  

Datum  2017 08 08 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande   Brittmari Ulvås Mårtensson, Solveig Karlsson, Karin Lindh, 
 Reine Lidén, Christina Josefsson, Eva Knutsson och  
Bernt Lindsten  

 Frånvarande                   Christin Edvinsson och Patrik Jönsson 

 

§ 52 Mötets öppnande 

Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 53 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 54 Val av justerare  

Mötet valde ordförande Brittmari och Christina att justera protokollet. 

§ 55 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll lästes upp och beslöts att det skulle gå tillbaka till justerarna. 
Protokollet lades inte till handlingarna. 

§ 56 Nulägesrapport  

Träning av doftprov med Malin Larsson planeras till den 9 september efter kl 16.00. Malin 
Larsson kompletterar sin fakturering med en resa Varberg-Gislaved tor. 

§ 57 Höstens aktiviteter  

Redogjordes för höstens aktiviteter. En bokcirkel föreslogs och Ewa och Brittmari fick i 
uppdrag att hitta en intressant bok.  

Lars Gyllensten kommer till Växjö i november och beslöts att i första hand instruktörer och 
medhjälpare ska erbjudas att åka. 10 platser är förbokade. Solveig ansvarar för detta. 

Funktionärsfesten bestämdes efter ett visst diskuterande till den 27 oktober. 

§ 58 Sektorerna 

Utbildningssektorn: Solveig informerade om höstens kurser. Hon hade förslag på ett föredrag 
(9-10 september) om fördjupad raskunskap som skulle passa instruktörer och medhjälpare. 
Solveig kontaktar Romy och Katja.  

Tävlingssektorn: Klubbmästerskap i lydnad bestämdes till den 14 september kl 18.00. 
Brittmari lägger ut information på hemsidan. 



GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Christina informerade om elittävling spår i juni. En del strul med spår och vägar samt dåligt 
klippt gräs på appellplanen. 

Ekonomin: Karin redogjorde för klubbens ekonomiska ställning. Postgiro: 40 765 kr och 
Bank: 91 858 kr. Bidrag från Gislaved kommun för byte av belysning har betalats ut med 
15 660 kr. 

Till nästa möte utlovade Karin en komplett ekonomisk redovisning. 

§ 60 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp vid kvällens möte. 

§ 61 Nästa möte  

Nästa möte hålls torsdag 7 september kl 18.00 i klubbstugan. 

§ 62 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

Ewa Knutsson   Brittmari Ulvås Mårtenson                                   

 

_______________________                   ________________________ 

Protokollförare  Ordförande                                                           

 

Christina Josefsson 

 

_______________________________ 

Justerare 


