GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK
Datum

2018 12 11

Plats

Klubbstugan

Närvarande

Erik Rosander (ordf.), Christine Edvinsson, Christina Josefsson,
Elisabeth Trolle (sekr,)

Anmält förhinder:

Patrik Jönsson, Ewa Knutsson, Karin Lindh.

Ej närvarande:

Reine Lidén

§ 85. Mötets öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 86. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes i sin helhet.
§ 87. Val av två justeringsmän.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christina och Christine.
§ 88. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 89. Övriga frågor.
a) Funktionärsfest.
Datumet för funktionärsfesten är bestämt till fredag 11 januari kl. 19.00. Christina skickar ut
inbjudan.
b) Årsmötet.
Beslöts att alla i styrelsen tittar igenom föregående års verksamhetsberättelse för att se vad
som ska vara med i år.
c) NM spår 2019.
Allting är klart så här långt.
d) Rapporter Studiefrämjandet.
Karin håller på med sammanställning.
e) Inbjudan från Västbo hundhall.
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Det har kommit en förfrågan från Johanna Claesson, Västbo hundhall, om intresse finns från
styrelsens sida att arrangera något tillsammans med dem. Beslöts att Elisabeth tillfrågar
Johanna Claesson om styrelsen kunde få göra ett studiebesök och eventuellt lägga nästa
styrelsemöte där.

§ 90. Inkommen post och mail.
Det har kommit brev från Telia om förändrade villkor för klubbens bredband. Beslöts att
bordlägga frågan till nästa möte, då vi behöver lite mer information.
§ 91. Kassörens rapport.
I kassörens frånvaro redogjorde Elisabeth för klubbens ekonomi, som är god.
§ 92. Tävlingssektorns rapport.
Datum för 2019 års tävlingar ligger ute på hemsidan.
§ 93. Utbildningssektorns rapport.
Ingenting att rapportera.
§ 94. Nästa möte.
Nästa möte blir onsdag (obs ändrad veckodag) 16 januari kl. 18.00 eventuellt i samband med
besök på Västbo hundhall.
§ 95. Mötets avslutande.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
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Erik Rosander

Christina Josefsson

