
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte  

Datum  2017 09 11 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande   Brittmari Ulvås Mårtenson, Karin Lindh, Christina Josefsson,  
Ewa Knutsson, Bernt Lindsten och Reine Lidén (kl 19.00) 

Förhindrade                   Christin Edvinsson, Patrik Jönsson och Solveig Karlsson 

 

§ 63 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 64 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes  

§ 65 Val av justerare  

Mötet valde Bernt att justera protokollet 

§ 66 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna 

§ 67 Nulägesrapport  

1. Styrelsemötet den 7/9 inställt på grund av hög frånvaro 
2. Karin, Reine, Patrik och Brittmari träffades den 7/9 och diskuterade klubbens organisation 

och verksamhet 
3. Ordföranden efterlyser namn på instruktörer/medhjälpare som ska delta i föredrag med 

Lars Gyllensten i november, för att skicka till Studiefrämjandet 
4. Funktionärsfesten den 27/10 diskuterades och beslöts att Christina samordnar festen 

Christina kontakar Britt-Marie Elbe och Solveig 
5. Ewa har ”hittat” en lämplig bok för vinterns bokcirkel och återkommer 
6. Styrelsen har av årsmötet fått i uppdrag att hitta lämpliga personer att ingå i 

valberedningen då val inte förrättades vid årsmötet 
7. Godkändes att klubben betalar övernattning för Romy Jonsson vid deltagande i L1-

utbildning i Växjö 
8. Ordföranden uppmanade alla närvarande att gå igenom ”ansvarslistan” 
9. Röjning utomhus diskuterades och beslöts att Karin kontaktar ”Christinas klipp och 

trädgård” för att få fram en kostnad för arbetet 
10. Anders Hallgren besöker Gislaveds Bibliotek tisdagen den 21/11 
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§ 68 Sektorerna 

Utbildningssektorn: Gemensam avslutning för kurserna den 4 oktober diskuterades på 
instruktörsträffen den 16/8 och aktiviteter beslöts och utbildningssektorn ansvarar för 
programmet. 

Bernt och Reine inbjöds till avslutningen att delta med att ”visa upp” brukslydnad. 

Tävlingssektorn: Klubbmästerskap i lydnad hålls den 14 september kl 18.00. Tre ekipage är 
anmälda. 

§ 69 Ekonomi 

Karin redogjorde för klubbens ekonomiska ställning som av mötet ansågs vara god. 

§ 70 Arbetsrutiner inom sektorer 

Behovet av att se över arbetsrutiner för de olika sektorerna diskuterades. Mötet var överens 
om vikten av att sådana rutiner finns nedtecknade för att underlätta för nuvarande och 
framtida funktionärer. 

Tävlingssektorn: En ”Tävlingspärm” finns med bland annat kontakter, liksom erforderliga 
arbetsrutiner. Föreslogs att tävlingssektorn presenterar pärmen vid tillfälle. 

Köket/inköp: Karin kommer att ta fram en lista för arbetsrutiner för köket och inköp. 

Utbildningssektorn: Representant från sektorn saknades. Sektorn diskuterades och mötet kom 
fram till att arbetsrutinerna behöver ses över och föreslog ett möte i sektorn. Brittmari fick i 
uppdrag att kalla följande personer till ett möte: Solveig, Christine, Ewa och Karin. 

Stugvärd: Diskuterades vilka arbetsuppgifter som bör ligga inom stugvärdens ansvarsområde. 
Brittmari fick i uppdrag att kontakta Olle Bengtsson.  

§ 71 Medlemsmöte 

Medlemsmötet hålls lördagen den 7 oktober. Program diskuterades och beslöts att genomföra 
en ”Skattjakt” och därefter bjuda på grillat och fika. Christina handlar ”skatter” om/när hon 
åker till Ullared. Reine tipsar om skatter. Brittmari kontaktar Carin Grönqvist och Magdalena 
Johansson och hör om de kan hjälpa till på mötet. 

Övriga frågor 

Bernt meddelade att han varit i kontakt med Gislaved kommun angående den gamla 
industritomten. Ett ärende är skapat och vi avvaktar besked.  

Brittmari har varit i kontakt med Gislaved kommun angående skadat stängsel och vi avvaktar 
besked även i denna fråga. 
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§ 72 Nästa möte  

Nästa möte hålls måndagen den 2 oktober kl 18.00 i klubbstugan. 

§ 73 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

Brittmari Ulvås Mårtenson                     Bernt Lindsten 

 

_______________________                  ___________________________________ 

Protokollförare/Ordförande                    Justerare 

 

 

 


