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Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK 

Datum  2018 08 21 

Plats  Klubbstugan 

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

Christina Josefsson, Elisabeth Trolle (sekr,), Christine Edvinsson 

(från § 56 b) 

Anmält förhinder:            Patrik Jönsson 

                                             

§ 52. Mötets öppnande. 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§ 53. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg beträffande övriga frågor. 

§ 54. Val av två justeringsmän. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Karin och Christina. 

§ 55. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes med följande justeringsanmärkning: Sofie, 

Ingrid och Solveig har hållit i sommarens valpträffar. 

 

§ 56. Övriga frågor. 

a) Stängsel på planen. 

Den offert vi fått från Jovema gäller plaststängsel, vilket vi inte vill ha. Enligt Reine, som 

varit i kontakt med Jovema, skulle ett galvaniserat stängsel kosta ungefär lika mycket. 

Långhults marktjänst har inte hört av sig. Styrelsen beslutar att anlita Jovema för att sätta upp 

ett galvaniseat stängsel och två grindar. Reine tar kontakt med dem igen. 

b) Städdag. 

Städdagen blir lördag 8 september kl. 13.00. 

c) Gräsklipparen. 

Kompressorn har inköpts och fungerar utmärkt! 

d) Klubbguiden. 
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Britt-Mari har påpekat att den klubbguide, som finns på hemsidan och sitter uppsatt i 

klubbstugan, är inaktuell. Styrelsen gick igenom och ändrade. Karin vidarebefordrar aktuell 

klubbguide till Britt-Mari. 

e) Medlemsmötet. 

Höstens medlemsmöte flyttades till torsdag 18 oktober kl. 18.00. Klubben bjuder på 

smörgåstårta. Sista anmälningsdag blir 14 oktober. 

§ 57. Inkommen post och mail. 

Ingenting att rapportera. 

§ 58. Kassörens rapport. 

Karin redogjorde för klubbens ekonomi, som är fortsatt god. 

§ 59. Tävlingssektorns rapport. 

Tävling i apellspår blir 13 oktober. KM:t är framskjutet. Tävlingssektorn och de anmälda 

kommer överens om lämpligt datum. 

§ 60. Utbildningssektorns rapport. 

I dagsläget har klubben endast en instruktör: Romy. 

Carin Grönkvist önskar utbilda sig till spårinstruktör. Då hon redan har den erfarenhet som 

krävs, behöver hon bara göra examinationen. Beslöts att klubben står för kostnaden för 

examinationen. 

Cissy Karlborg håller i valpkurs. 

På grund av för få anmälningar blir det ingen allmänlydnadskurs II, utan den slås ihop med 

allmänlydnadskurs I. 

Under hösten kommer det även att hållas kurser i agility och i nose work steg 4. 

Önskemål framkom om att annonsera vårens kurser i Västboandan. 

§ 61. Nästa möte. 

Nästa möte blir onsdag 19 september kl. 18.00 i klubbstugan. Mötet därefter blir tisdag 23 

oktober kl. 18.00. 

§ 62. Mötets avslutande. 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet:                                            Justeras: 

 

_____________________________            _________________________________ 

Elisabeth Trolle Strzyzewski                         Karin Lindh                

 

Mötesordförande:                                         _________________________________ 

___________________________________    Christina Josefsson 

Erik Rosander 

                  

 

 

 


