
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte  

Datum  2017 10 02 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande   Brittmari Ulvås Mårtensson, Solveig Karlsson, Karin Lindh, 

  Reine Lidén, Christine Edvinsson, Christina Josefsson, 

  Eva Knutsson, Bernt Lindsten, Patrik Jönsson  

 Frånvarande                    - 

 

§ 74 Mötets öppnande 

Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 75 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 76 Val av justerare  

Mötet valde ordförande Brittmari samt ledamot Reine L att jämte sekreterare justera dagens 

mötesprotokoll. 

§ 77 Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll lästes igenom, eventuella förtydliganden tas upp under respektive 

punkt nedan. 

§ 78 Nulägesrapport  

Fadderverksamhetsprojektet har fått in ett ekipage som man nu kommer att träffa 1-2 

ggr/vecka för hjälp med träning inför planerad lägre klass start till våren. 

Valpkursdeltagare har uttryckt tydligt önskemål om att få fortsätta kurs under hösten/vinten 

och de kommer nu att erbjudas ”Valp fortsättning”  vilken Romy och Ewa kommer att 

ansvara för. 

Rallylydnadskursen tyvärr inställd pga sjukdom; men däremot har en träningsgrupp i 

rallylydnad istället erbjudits ; start 3/10. Gruppen kommer att träffas 6 ggr under hösten och 

sedan utvärdera. Träningsgruppen är kostnadsfri och bygger på aktivt tagande och givande. 

De som anmält och betalat till Rallylydnadskurs kommer att få sin kursavg. Återbetald.  

 

§ 47 Sektionerna 

Utbildningssektorn: 

Gemensam kursavslutning onsdag 4 oktober; det kommer att anordnas uppvisning av 

paralellspår, fritt följ och specialapportering  och efter det får alla deltagare gå en 

rallypromenad med sina hundar. 



GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Brittmari informerade att hon kommer att kalla till möte där målet är att skapa en 

utbildningsektor /grupp som i god tid inför vårens kurser 2018 lägger en tydlig studieplan för 

framförallt valp- och vardagslydnadskurserna. Kallade är; Carin , Solveig, Romy och Ewa. 

Föreläsning med Lars Gyllensten 26/11 i Växjö, klubben anmält 10 st 

instruktörer/medhjälpare som vid intresse har möjlighet att ta del av detta. 

Tävlingssektorn: 

Höstens Apelltävling inställd pga för få anmälningar 

 

§ 80 Ekonomin 

God rapporterar kassören  

§ 81 Övriga frågor 

Medlemsmöte lördag 7 oktober, då det bjuds på skattjakt och efter det korv med bröd.  

Funktionärsfest anordnas fredag 27 oktober kl.19 

Styrelsens medlemmar får i uppdrag att fundera över lämpliga personer att ingå i valberedning 

då detta ej valdes vid årsmötet. Sekr tar fram uppgifter ang  styrelsens sammansättning och 

mandattider. 

§ 82 Nästa möte  

Tisdag 14 november kl.18.00 i klubbstugan 

§ 83 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet                                         Justeras 

Christine Edvinsson   Brittmari Ulvås Mårtenson                                   

 

_______________________                   ________________________ 

Sekreterare                                              Ordförande     

Justeras 

Reine Liden   

 

_______________________ 

 

                                                     


