
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK 

Datum  2018 05 15 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande   Erik Rosander (ordf.), Karin Lindh, Reine Lidén, Ewa Knutsson, 

Elisabeth Trolle (sekr.), Christine Edvinsson (från § 37) 

Anmält förhinder:            Patrik Jönsson, Christina Josefsson 

 

§ 30. Mötets öppnande. 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§ 31. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg beträffande övriga frågor. 

§ 32. Val av två justeringsmän. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ewa och Karin. 

§ 33. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande justeringsanmärkning: 

Före mötet gick Britt-Mari igenom lite om den nya dataskyddsförordningen och vad den 

kommer att innebära för klubben. Elisabeth ska försöka göra en förteckning över de 

eventuella register som finns i klubben, hur de används och hur länge de sparas. 

§ 34. Inkommen post och mejl. 

Patrik har hand om mejl och har vidarebefordrat vid behov. Karin har fått något som också 

vidarebefordrats. 

§ 35. Övriga frågor. 

a) Medlemsmöte 17 maj. 

Beslöts att avbeställa en av tårtorna, en tårta för 15 personer räcker. Erik, Christine och Reine 

kan inte närvara, förhoppningsvis kommer så många som möjligt av övriga styrelsen. 

b) Virusprogram klubbdatorn. 

Beslöts att Karin kontaktar Ludvig Lindqvist som hjälpt till tidigare. 

c) Stängsel på planen. 

Reine hör med Jovema. 
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d) Städdag. 

Till hösten innan kurserna börjar ordnas en städdag. 

e) Gräsklipparen. 

Gräsklipparen är på service efter bara en kort tids användning. Beslöts att införskaffa en 

kompressor för att kunna hålla den i bättre skick. Reine och Erik kollar upp modeller och pris. 

El behöver dras fram till där den ska förvaras. Berndt Lindsten tillfrågades, och enligt honom 

skulle detta gå att åtgärda. Berndt hör med kommunen om klippning under tiden 

gräsklipparen inte kan användas. 

§ 36. Kassörens rapport. 

Karin redogjorde för klubbens ekonomi, som är god. 

§ 37. Tävlingssektorns rapport. 

Det blir elittävlingar spår 9 juni. 

§ 38. Utbildningssektorns rapport. 

Utbildningssektorn har möte vecka 21. 

 

§ 39. Nästa möte. 

Nästa möte blir i klubbstugan 19 juni kl. 18.00. 

§ 40. Mötets avslutande. 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

  

 

Vid protokollet:                                            Justeras: 

_____________________________            _________________________________ 

Elisabeth Trolle Strzyzewski                       Karin Lindh                  

 

Mötesordförande:                                         _________________________________ 

___________________________________    Ewa Knutsson 

Erik Rosander 
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