GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK
Datum

2018 11 06

Plats

Klubbstugan

Närvarande

Erik Rosander (ordf.), Reine Lidén, Ewa Knutsson, Karin Lindh,
Elisabeth Trolle (sekr,), Christina Josefsson (från § 78 e)

Anmält förhinder:

Christine Edvinsson, Patrik Jönsson

§ 74. Mötets öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 75. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med vissa tillägg beträffande övriga frågor.
§ 76. Val av två justeringsmän.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ewa och Karin.
§ 77. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 78. Övriga frågor.
a) Stängsel på planen.
Stängslet är nu uppsatt och fakturan på väg!
b) Medlemsmötet.
14 stycken var anmälda, 9 stycken infann sig. Så det blev mycket smörgåstårta till var och en.
Sofie skrev protokoll, som ligger ute på hemsidan.
c) Funktionärsfest.
Funktionärsfesten flyttades till fredag 11 januari kl. 19.00.
d) Val till SBK:s förbundsstyrelse.
Förslag till ledamöter i SBK:s förbundsstyrelse ska vara inne senast 15 november. Styrelsen
har dock inga förslag till nya ledamöter.
e) NM spår 2019.
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Erik har kollat med Sveaskogs jaktlag och Christina har hört med spårläggare. Samtliga har
gett klartecken.
f) Hemsidan.
Britt-Mari efterlyser årsmötesprotokollet till hemsidan. Då originalet finns i klubbstugan, får
Elisabeth i uppdrag att höra med Britt-Mari om hon kan skanna protokollet.
Britt-Mari efterlyser också mer info till hemsidan.
g) Rapporter till Studiefrämjandet.
Påminnelse om att rapporter till Studiefrämjandet ska vara inne senast 4 januari 2019.
h) Nästa års möten.
Årsmötesdatum bestämdes till lördag 23 februari kl. 18.00 i klubbstugan. Styrelsen fick i
uppdrag att höra med medlemmar som kan vara intresserade att ingå i nästa års styrelse.
Medlemsmöten blir 16 maj och 26 september kl. 18.00.

§ 79. Inkommen post och mail.
Ingenting att rapportera.
§ 80. Kassörens rapport.
Karin redogjorde för klubbens ekonomi, som är fortsatt god. Bidrag från kommunen ska sökas
senast i slutet av februari.
§ 81. Tävlingssektorns rapport.
Inget nytt att rapportera.
§ 82. Utbildningssektorns rapport.
Utbildningssektorn fick i uppdrag att höra med Cissie om valpkurs och med Sofie om
allmänlydnadskurs.
§ 83. Nästa möte.
Nästa möte blir tisdag 11 december kl. 18.00 i klubblokalen.
§ 84. Mötets avslutande.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet:

Justeras:

_____________________________

_________________________________

Elisabeth Trolle Strzyzewski

Reine Lidén

Mötesordförande:

_________________________________

___________________________________
Erik Rosander

Patrik Jönsson

