
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK 

Datum  2018 02 12 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande                    Karin Lindh, Reine Lidén, Ewa Knutsson, Elisabeth Trolle (sekr.),  

                                         Christine Edvinsson (från § 111), Christina Josefsson (från § 111) 

Anmält förhinder:          Patrik Jönsson, Erik Rosander 

                                               

§ 107. Mötets öppnande. 

Då varken ordförande eller vice ordförande var närvarande, valdes Karin till ordförande för 
mötet. Hon förklarade mötet öppnat. 

§ 108. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

§ 109. Val av två justeringsmän. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ewa och Reine. 

§ 110. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med anmärkningen att det är Britt-Mari 
Elbe som läser upp valberedningens förslag till ny styrelse, vilket inte framgick. 

§ 111. Övriga frågor. 

a) Årsmötet. 

Det har brunnit hos Carlssons matsalar, och de kan alltså inte ansvara för maten till 
årsmötesfesten, som de brukar. Berndt har kontakt med en catering-firma som har möjlighet 
att stå för maten. Styrelsen beslöt att anlita denna firma. 

Styrelsen beslöt också att vi träffas en extra gång före årsmötet för att sammanställa alla 
papper. 

b) Klubbens bredband. 

Klubbens nuvarande abonnemang upphör. Brittmari har inkommit med ett förslag till nytt 
abonnemang vilket styrelsen beslutar att anta. Karin pratar med Brittmari. 

c) Sophämtning. 

Klubben har vanligtvis mycket lite skräp att slänga, och det nya sopsystemet känns som 
överkurs för oss. Karin hör med firman om det finns något litet (och helst billigt) alternativ för 
oss. 
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§ 112. Inkommen post och mail. 

Det har kommit ett mail från Värnamo brukshundklubb om annonsering i Västboandan inför 
NM i spår i september. Elisabeth vidarebefordrar mailet till samtliga. 

§ 113. Kassörens rapport. 

Karin redogjorde för klubbens ekonomi och tog också upp något om resultatrapport inför 
årsmötet. 

§ 114. Tävlingssektorns rapport. 

Ingenting att rapportera. 

§ 115. Utbildningssektorns rapport. 

Anmälningarna till vårens kurser börjar droppa in. Allmänlydnad 1 är fulltecknad. Övriga 
kurser: allmänlydnad 2, tema inkallning (två tillfällen), valpkurs och agility börjar också 
fyllas. 

§ 116. Nästa möte. 

Nästa möte blir årsmötet 23 februari och i samband med det ett konstituerande möte för den 
nyvalda styrelsen. 

§ 117. Mötets avslutande. 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:                                            Justeras: 

 

_____________________________            _________________________________ 

Elisabeth Trolle Strzyzewski                         Ewa Knutsson               

 

Mötesordförande:                                         _________________________________  

___________________________________    Reine Lidén 

Karin Lindh 

                  

 


