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Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK
Datum:

2019 05 07

Plats:

Klubbstugan

Närvarande:

Brittmari Ulvås Mårtenson (ordf.), Ewa Knutsson, Reine Lidén,
Bernt Lindsten, Karin Lindh, Elisabeth Trolle (sekr.)

Anmält förhinder:

Malin Bennet, Patrik Jönsson, Christina Josefsson

§ 17. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 18. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
§ 19. Rapporter.
Tävling: Söndag 12 maj är det elitspår med 12 deltagare. Nästa års tävlingar är spikade enligt
följande: 11 april: lägre och högre klass spår; 10 maj: elitklass spår; 10 oktober: apellklass
spår.
Utbildning: Cissi och Reine håller i allmänlydnad 1. Kursen har sex deltagare och håller på
sju gånger. Sofie har allmänlydnad 2 med fem deltagare och åtta tillfällen. Valpkursen har nio
deltagare och håller på sex gånger. Magdalena har hållit i en temakurs om inkallning, som
blivit mycket uppskattad, varför det kommer att bli ännu ett tillfälle, 19 maj. Valpträffar
kommer att hållas på onsdagar. Solveig håller i två tillfällen och Ingrid i två. För deltagande i
valpträffar krävs inte medlemskap i klubben.
Promenaderna på torsdagskvällarna har blivit mycket lyckade. Styrelsen beslöt att anordna
tipspromenad torsdag 23 maj och att ta avgift för tipspromenad och korv, 20 kr/deltagare.
Till hösten finns förslag på valp- och allmänlydnadskurs, åtta gånger vardera, specialsökskurs,
temakurs och valpträffar. Då instruktörerna numera får arvode, kurserna förlängts till åtta
gånger och då styrelsen jämfört kursavgifterna på närbelägna brukshundklubbar, beslöts att
höja avgifterna för valp- och allmänlydnadskurserna till 1.100 kr.
Ekonomi: Karin redogjorde för klubbens ekonomi.
§ 20. Medlemsmöte 16 maj.
Eva och Ingrid anordnar loppis. Ingrid har erbjudit sig att ordna fikabröd.
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§ 21. Övriga frågor.
Klubben har fått en förfrågan om vi kan tänka oss att låna ut agilityhinder till en
sommarlovsaktivitet på biblioteken i Gislaved och Anderstorp. Styrelsen beslöt att låna ut
hindren utan kostnad.
Den router som inte längre används ska skickas tillbaka.
Styrelsen fortsätter arbetet med GDPR.
§ 22. Nästa möte.
Nästa möte blir tisdag 11 juni kl. 18.00 i klubbstugan.
§ 23. Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Brittmari Ulvås Mårtenson
ordf.

Elisabeth Trolle Strzyzewski
sekr.

