GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll styrelsemöte
Datum

2018 01 16

Plats

Klubbstugan

Närvarande

Brittmari Ulvås Mårtenson, Karin Lindh, Ewa Knutsson,
Christina Josefsson, Reine Lidén, Patrik Jönsson och
Bernt Lindsten

Förhindrade

Christine Edvinsson och Solveig Karlsson

§ 108 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 109 Protokollförare
Brittmari för protokoll.
§ 110 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes och beslöts att arbeta efter densamma.
§ 111 Val av justerare
Mötet valde Karin att justera protokollet.
§ 112 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks noggrant igenom och efter en del justeringar beslöts att det går åter
till Christine.
§ 113 Nulägesrapport
•
•
•

Informerades om förfrågan från Johanna Claesson, Västbo Hundhall om eventuellt intresse av
att nyttja hundhallen.
Protokoll (§ 90) från 14/11 ska vara en träningsgrupp för rallylydnad och inte agility.
För närvarande har klubben 138 medlemmar.

§ 114 Årsmötet den 24 februari kl 18.00
•
•
•
•
•
•

Beslöts att skicka ut en påminnelse om årsmötet. Bernt kopierar och Karin skickar ut.
Styrelsen träffas kl 17.00 för ett kort styrelsemöte och iordningsställande inför årsmötet.
Förslag till årsmöteshandlingar färdigställs av Brittmari utifrån inkomna underlag.
Handlingarna mailas ut till styrelsen för synpunkter/godkännande.
Bernt ansvarar för beställning av mat.
Brittmari, Karin och Ewa kopierar upp årsmöteshandlingar inför mötet.
Beslöts att lotter ska säljas på årsmötet. Christina kollar upp priser och Bernt ordnar fler priser.
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§ 115 Kursverksamheten
Följande kurser erbjuds i vår:
•
•
•
•
•

Valpkurs med Sofie Söderström
Allmänlydnadskurs med Romy Jonsson
Lydnadskurs, Startklass med Carin Grönkvist
Spårkurs med Carin Grönkvist
Nose Work-kurs med Malin Larsson

Agilitykurs, ej klart. Reine frågar Annette Andersson om hon kan tänka sig att ta en kurs.
Rallylydnad, ej klart då vi saknar instruktör.
Kursavgifter diskuterades och beslöts att i stort sett behålla samma avgifter som 2017.
§ 116 Ersättning till instruktörer
Frågan huruvida ersättning till instruktörer ska utgå eller inte, återupptogs vid dagens möte.
Förutsättningarna för detta diskuterades: vad det skulle innebära för klubbens verksamhet, gällande
skatteregler och på vilket sätt ersättningen ska utgå.
Beslöts att under ett provår (2018) ersätta utbildade SBK-instruktörer enligt följande:
Ersättningen utgår med 500 kr/kurs plus 120 kr/deltagare vid kurs omfattande minst 18 lektionstimmar
à 45 min. Till detta tillkommer lagstadgad arbetsgivaravgift. Ett minsta antal deltagare/kurs bestäms
av styrelsen.
Ersättningen kan göras genom Studiefrämjandet, vilket mötet ansåg vara lämpligt.
Bilersättning utgår med 500 kr/halvår vid avstånd längre än 1 mil från Gislaved enligt tidigare beslut.
§ 117 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 118 Nästa möte
Nästa möte hålls lördagen den 24 februari kl 17.00 i klubbstugan.
§ 119 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/mötesordförande
_____________________________
Brittmari Ulvås Mårtenson
Justeringsman:
_______________________
Karin Lindh

