GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte
Datum

2017 05 23

Plats

Klubbstugan

Närvarande

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

Frånvarande

Bernt L, Patrik Jönsson

§ 42 Mötets öppnande
Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 43 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes av mötet.
§ 44 Val av justerare
Mötet valde ordförande Brittmari samt ledamot Reine L att jämte sekreterare justera dagens
mötesprotokoll.
§ 45 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom, eventuella förtydliganden tas upp under respektive
punkt nedan.
§ 46 Nulägesrapport
Swish finns nu och kan användas till alla transaktioner till klubben; från fika till kursavgifter
Fadderverksamhetsprojektet har ännu inte fått in någon intressent men sökandet pågår.
Ny gräsklippningslista finns uppsatt på anslagstavlan och berörda personer har fått
information
Bytet av belysningen är nu klart och allt ”skräp” efter detta är bortforslat.
§ 47 Sektionerna
Utbildningssektorn:
Meddelar att Romy Jonsson skickat in anmälan till Allmänlydnad steg 1 och anmälan tagits
emot.
Vårens kurser går mot sitt slut och det har nu gjorts halvtidsutvärdering av Temakursen. Även
Vardagslydnaden haft halvtidsutvärdering men i muntlig form.
Alla kurserna har gemensam kursavslutning tisdag 13/6 kl 18.00

GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
Instruktörsmöte inbokat veckan därefter, tisdag 19/6, kl.18.00 där vårens kurser kommer att
utvärderas ur såväl deltagares synvinkel som instruktörers. Därtill kommer höstens kursutbud
att fastställas. Alla medhjälpare är naturligtvis också inbjudna .
Tävlingssektorn;
Nästa tävling är elitspåret 10/6, där 20 ekipage anmälda till de 15 tillgängliga spåren Det
fortfarande behövs spårläggare men i övrigt är allt annat klart.
Ekonomin:
God rapporterar kassören
§ 48 Ekonomin
God rapporterar kassörenklubbens instruktörer /medhjälpare skall erbjudas hans föreläsning
alt.
§ 49 Övriga frågor
Lars Gyllensten kommer till Växjö i höst; frågan om att erbjuda klubbens
instruktörer/medhjälpare detta alternativt bjuda in Gittan Engberg till att föreläsa på klubben.
Frågan får diskuteras vidare i utbildningssektorn.
§ 50 Nästa möte
Tisdag 8 augusti kl.18.00 i klubbstugan
§ 51 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Christine Edvinsson

Brittmari Ulvås Mårtenson

_______________________

________________________

Sekreterare

Ordförande

Justeras
Reine Liden

_______________________

