
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte  

Datum  2017 12 12 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande   Brittmari Ulvås Mårtensson, Solveig Karlsson, 

                       Reine Lidén, Christine Edvinsson, Christina Josefsson, 

  Eva Knutsson, Bernt Lindsten  

 Frånvarande                    Karin Lindh, Patrik Jönsson 

 

§  96 Mötets öppnande 

Ordförande Brittmari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 97  Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 98 Val av justerare  

Mötet valde ordförande Brittmari samt ledamot Christina Josefsson att jämte sekreterare 

justera dagens mötesprotokoll. 

§ 99 Föregående mötes protokoll 

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

punkt nedan. 

§ 100 Nulägesrapport  

Fadderverksamhetsprojektet har fortsatt träffa sitt ekipage1-2 ggr/vecka för hjälp med träning 

inför planerad lägre klass start till våren. Fungerar utmärkt enligt rapport. 

Under vintern fortsätter verksamheten på klubben med Seniorträffar, valpträffar samt 

Bokcirkel 

 

§ 101 Sektionerna 

Utbildningssektorn: 

Under våren kommer det att erbjudas Valpkurs samt Allmänlydnad steg1 och Allmänlydnad 

steg 2 (pass). 7 ggr/kurs. BOK: Bra relationer 

Vikten av att de grundläggande kurserna har samma innehåll betonades . 

Klubben kommer även att erbjuda Nosework steg 1 7/4 -18 och 21/4-18 samt steg 2  8/4-18 

och 22/4 för Malin Larsson( DoggieSense) 
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Tävlingssektorn: 

Tävlingsdatum 2018;  

LKL samt HKL spår 14/4 

Elit spår +DM 9/6 

Appell spår 13/10  

Tävlingssektorn meddelar att de som tävlat under året skall lämna in resultat senast ? för att 

kunna uppmärksammas på årsmötet. 

 

§ 102 Ekonomin 

Frågan om ev. ersättning till klubbens funktionärer/instruktörer /avtalsinstruktörer 

diskuterades ingående och frågan bordlades därefter till nästa möte så att erforderlig 

information kan erhållas angående gällande regler och vad det skulle innebära för 

verksamheten. Vidare har klubben under året hyrt in instruktörer för att hålla kurser som 

klubben ej själva kunnat tillgodose och detta har givit positivt utfall.  

§ 103 Inkomna skrivelser SBK 

- 

§ 104 Valberedningens arbete 

Styrelsen fortsätter arbeta i frågan 

 

§ 105 Övriga frågor 

Lite ”Heliga” datum för 2018: 

24/2 Årsmöte 

9-13/5 Kennel Hedeforsen har sitt kennelläger på klubben 

17/5 Medlemsmöte 

6/10 Medlemsmöte 

 

§ 106 Nästa möte  

Tisdag 16 januari kl.18.00 i klubbstugan 
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§ 107 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet                                         Justeras 

Christine Edvinsson   Brittmari Ulvås Mårtenson                                   

 

_______________________                   ________________________ 

Sekreterare                                              Ordförande     

Justeras 

Christina Josefsson 

 

_______________________ 

 

                                                     


