
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK 

Datum  2018 04 17 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande   Erik Rosander (ordf.), Karin Lindh, Reine Lidén, Patrik Jönsson, 

Christina Josefsson, Ewa Knutsson, Elisabeth Trolle (sekr.) 

Anmält förhinder:            Christine Edvinsson 

 

§ 19. Mötets öppnande. 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§ 20. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg beträffande övriga frågor. 

§ 21. Val av två justeringsmän. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christina och Reine. 

§ 22. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks kort igenom och lades till handlingarna. 

§ 23. Inkommen post och mejl. 

Patrik har hand om mejl och har vidarebefordrat vid behov. 

§ 24. Övriga frågor. 

a) Sektorernas medlemmar. 

Bernt Lindsten ingår i tävlingssektorn. 

b). Framtida styrelsemöten. 

Beslöts att mötena blir på följande datum och att de äger rum kl. 18.00 i klubbstugan: 

15 maj, 19 juni och 21 augusti. 

c) Klubbmöte 17 maj. 

Sofie Söderström är villig att komma och hålla föredrag om hundmassage. För att fira 

Svenska Brukshundklubbens 100-årsjubileum beställer vi tårta med SBK:s logotyp på. 

Elisabeth hör med City-konditoriet i första hand. Ewa hämtar tårtorna före mötet. Elisabeth 

kontaktar Britt-Mari för text på hemsidan. 

d)Virusprogram klubbdatorn. 

Klubbdatorns virusprogram har gått ut. Karin ber Karin Grönkvist om hjälp med uppdatering. 
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f) Stängsel på planen. 

Reine hör med Jovema och Långhults marktjänst om vad det skulle kosta att sätta upp 

stängsel på de delar av planen där det saknas. 

§ 25. Kassörens rapport. 

Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Klubben har fått grundbidrag och drifts- och 

lokalbidrag från kommunen. 

§ 26. Tävlingssektorns rapport. 

Spårtävlingen 14 april kunde genomföras som planerat. Det var fyra deltagare i lägre och sex i 

högre klass. Planering pågår för KM i bruks och för nästa års tävlingar. 

§ 27. Utbildningssektorns rapport. 

Utbildningssektorn har hållit möte. Romy Jonsson önskar gå en kurs i specialsök som SBK 

anordnar och som hålls i Smålandsstenar. Styrelsen beslutar att klubben står för kostnaderna. 

 

§ 28. Nästa möte. 

Nästa möte hålls 15 maj kl. 18.00. 

§ 29. Mötets avslutande. 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

  

 

Vid protokollet:                                            Justeras: 

_____________________________            _________________________________ 

Elisabeth Trolle Strzyzewski                       Christina Josefsson                   

 

Mötesordförande:                                         _________________________________ 

___________________________________    Reine Lidén 

Erik Rosander 
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