GISLAVED‐VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll styrelsemöte
Datum

2017 11 14

Plats

Klubbstugan

Närvarande

Brittmari Ulvås Mårtenson, Karin Lindh,
Ewa Knutsson, Bernt Lindsten och Reine Lidén

Förhindrade

Christina Josefsson, Christin Edvinsson och Patrik Jönsson

§ 84 Mötets öppnande
Till mötesordförande valdes Solveig. Hon hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
§ 85 Protokollförare
Till protokollförare valdes Brittmari
§ 86 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes och beslöts att arbeta efter den
§ 87 Val av justerare
Mötet valde Bernt att justera protokollet
§ 88 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks noggrant igenom och lades därefter till handlingarna
§ 89 Nulägesrapport
1. Intresset för att delta i ”Inspirationsdag” med Lars Gyllensten, för i första hand
instruktörer/medhjälpare i november har visats sig vara lågt.
2. Tolv personer deltog i funktionärsfesten den 27/10
3. Startdatum för bokcirkel är inte bestämd. Ewa återkommer
4. Röjning utomhus har gjorts av ”Christinas klipp och trädgård” med gott resultat
5. Påmindes om att Anders Hallgren besöker Gislaveds Bibliotek tisdagen den 21/11
6. Medlemsmötet hölls lördagen 7/11. En Skattjakt genomfördes och därefter bjöds på korv
och fika. Påpekades att intresset för medlemsmöten är lågt bland medlemmarna.
§ 90 Sektorerna
Utbildningssektorn: Gemensam kursavslutning genomfördes den 4/10. Cirka 30 personer
deltog. Uppvisning av parallellspår, fritt följ och specialapportering uppskattades mycket
precis som rallytipspromenad.

GISLAVED‐VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Ett utbildningsmöte har hållits den 7/11. Följande personer deltog: Ewa, Solveig, Carin
Grönqvist, Bernt, Romy och Solveig samt Brittmari. Genomgång av klubbens kursverksamhet
(valpkurser och vardagslydnadskurser) gjordes och mötet var överens om att det är bra med
fastlagda kursplaner. Ett förslags tas fram som ska presenteras för instruktörer och styrelsen.
En träningsgrupp för agility har bildats som träffas på onsdagar kl 18.00.
Tävlingssektorn: Klubbmästerskap i lydnad genomfördes den 14 september med tre ekipage.
Bernt och Reine rapporterar från fadderverksamheten att det går mycket bra. Träningen pågår
två gånger i veckan, en gång tävlingslydnad och en gång spår
§ 91 Ekonomi
Karin redogjorde för klubbens ekonomiska ställning som var god. Karin meddelade samtidigt
att antalet medlemmar för närvarande uppgår till 134 st.
Diskuterades huruvida ersättning ska utgå till vissa funktionärer. Föreslogs att ledamöter ta
reda på hur andra klubbar gör och att frågan återupptas.
§ 92 Valberedning
Styrelsen har inte lyckats engagera någon för att ingå i en valberedning. Ett par personer
föreslogs som tillfrågas innan nästa styrelsemöte. Underströks att det är ytterst viktigt att vid
nästa årsmöte genomföra val till valberedning.
§ 93 Årsmötet och medlemsmöten 2018
Datum och tid för årsmöte, vårens och höstens medlemsmöten bestämdes och kallelse går ut i
slutet av december.




Årsmöte hålls den 24/2 kl 18.00
Vårens medlemsmöte den 17/5 kl 18.00
Höstens medlemsmöte den 6/10 kl 14.00

§ 94 Övriga frågor
När det gäller den gamla industritomten bredvid klubben har både Bernt och Brittmari varit i
kontakt med Gislaved kommun vid ett flertal tillfällen men utan större framgång.
Gislaved kommun har meddelat att ingen av deras entreprenörer har skadat stängslet på nya
planen.
§ 95 Nästa möte
Nästa möte hålls måndagen den 12 december kl 18.00 i klubbstugan.
§ 96 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet:
_____________________________
Brittmari Ulvås Mårtenson

Mötesordförande:
___________________________________
Solveig Karlsson

Justeringsman:
_______________________
Bernt Lindsten

