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Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK
Datum

2018 06 19

Plats

Klubbstugan

Närvarande

Erik Rosander (ordf.), Reine Lidén, Ewa Knutsson, Elisabeth Trolle
(sekr,)

Anmält förhinder:

Patrik Jönsson, Christina Josefsson, Karin Lindh, Christine
Edvinsson

§ 41. Mötets öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 42. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes i sin helhet.
§ 43. Val av två justeringsmän.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ewa och Reine.
§ 44. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.

§ 45. Övriga frågor.
a) Medlemsmöte 17 maj.
Medlemsmötet var trevligt. Det var lyckat med Sofies frågetävling om hundmassage och
tårtan med SBK:s jubileumslogga var god.
b) Stängsel på planen.
Reine har varit i kontakt med Jovema och Långhults marktjänst. Jovema har lämnat en offert.
Priset blir ca 16.200 kr exkl. moms. Då ingår uppsättning och två grindar, en enkel och en
dubbel. De kan utföra detta i augusti – september. Om inte Långhults lämnar en mycket
fördelaktigare offert snarast, anlitar vi Jovema.
c) Städdag.
Då styrelsen inte är fulltalig, skjuts denna punkt upp till nästa möte.
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d) Gräsklipparen.
Reine har hittat en kompressor på Jem & Fix som passar. Beslöts att köpa in denna. Berndt är
vidtalad om att dra ledning.
e) Virusprogram.
Carin Grönkvist har installerat ett nytt virusprogram på klubbens dator.
§ 46. Inkommen post och mail.
Ingenting att rapportera.
§ 47. Kassörens rapport.
I kassörens frånvaro redogjorde Elisabeth för klubbens ekonomi, som är fortsatt god.
§ 48. Tävlingssektorns rapport.
KM i bruks blir 1/7.
§ 49. Utbildningssektorns rapport.
Valpträffar under sommaren blir 7/6, 28/6 och 9/8. Ingrid och Sofie turas om att hålla i dem.
Till hösten blir det kurser i allmänlydnad 1 och 2. Sofie leder 1:an och Romy 2:an.
Romy kommer att hålla kurs i specialsök i oktober. Det kommer också att hållas en agilityhelg
och nose work-kurser.
§ 50. Nästa möte.
Nästa möte blir tisdag 21 augusti kl. 18.00 i klubbstugan.
§ 51. Mötets avslutande.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

_____________________________

_________________________________

Elisabeth Trolle Strzyzewski

Reine Lidén

Mötesordförande:

_________________________________

___________________________________
Erik Rosander

Ewa Knutsson
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