
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK 

Datum  2018 09 19 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande                    Erik Rosander (ordf.), Reine Lidén, Christina Josefsson, Patrik 

Jönsson, Elisabeth Trolle (sekr,), Karin Lindh (från § 67 d) 

Anmält förhinder:          Ewa Knutsson, Christine Edvinsson 

                                             

§ 63. Mötets öppnande. 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§ 64. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes med vissa tillägg beträffande övriga frågor. 

§ 65. Val av två justeringsmän. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Patrik och Reine. 

§ 66. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 

 

§ 67. Övriga frågor. 

a) Stängsel på planen. 

Jovema har lovat att skicka hit någon för att kolla och mäta på planen. Så har inte skett i 

dagsläget. Reine stöter på. 

b) Städdag. 

Uppslutningen var inte stor, endast tre personer infann sig. Men nu är häcken klippt och 

buskarna kapade. 

c) Medlemsmötet. 

Inbjudan till medlemsmötet 18 oktober läggs in på Facebook och på klubbens hemsida. 

d) Klubbens register. 

Styrelsen kan inte finna att klubben har några register som behöver redovisas. Medlemslistan 

administreras av SBK centralt och sparas ett år. 

e) NM spår 2019. 
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Värnamo BK ska anordna NM 13, 14 och 15 september 2019. De har inkommit med en 

förfrågan om Västbo BK kan ansvara för spårtävlingen. Erik hör med Sveaskogs jaktlag. 

Christina kollar upp spårläggare. 

f) Funktionärsfest. 

Beslöts att anordna funktionärsfest 9 november. 

 

§ 68. Inkommen post och mail. 

Det har inkommit önskemål om att hyra klubbstugan 27 oktober, vilket beviljats. 

§ 69. Kassörens rapport. 

Karin redogjorde för klubbens ekonomi, som är fortsatt god. 

§ 70. Tävlingssektorns rapport. 

KM genomfördes 17 september med tre deltagare. Tävling i apellspår blir 13 oktober. Två 

anmälningar har kommit in. Nästa års tävlingar blir: 13 april, högre och lägre spår, 12 maj elit 

spår, 12 oktober apell. 

§ 71. Utbildningssektorns rapport. 

Nose work- och allmänlydnadskurser pågår, liksom valpkurs med 11 valpar. I dagsläget har 

klubben två instruktörer: Romy och Sofie. 

§ 72. Nästa möte. 

Nästa möte blir tisdag 23 oktober kl. 18.00 i klubbstugan. 

§ 73. Mötets avslutande. 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

  

 

 

 

Vid protokollet:                                            Justeras: 

 

_____________________________            _________________________________ 

Elisabeth Trolle Strzyzewski                         Reine Lidén                
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Mötesordförande:                                         _________________________________ 

___________________________________    Patrik Jönsson 

Erik Rosander 

                  

 

 

 


