
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

    Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK 
Datum:  2018 04 09 

Plats:  Klubbstugan 

Närvarande:                    Brittmari Ulvås Mårtenson (ordf.), Ewa Knutsson, Reine Lidén,   

                                         Malin Bennet, Patrik Jönsson, Christina Josefsson, Bernt Lindsten, 
Elisabeth Trolle (sekr.)         

Anmält förhinder:         Karin Lindh 

Adjungerad:                   Carin Grönkvist                                        

§ 7. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 8. Information från Carin Grönkvist. 

Carin G. informerade om vad som gäller angående avtalsinstruktörer. En avtalsinstruktör är 
en SBK-instruktör med egen firma och momsregistrering som har avtal med SBK och som en 
lokalklubb kan skriva avtal med. Styrelsen ställde sig positiv till att använda 
avtalsinstruktörer.  

Det diskuterades också vad som skulle gälla beträffande vandringspriser för tävlande i icke-
bruksgrenar. Styrelsen beslöt att tillfråga tävlande i de olika grenarna: Malin kollar med 
Anette Andersson vad gäller agility. Ewa kollar upp Nose Work. Carin lägger upp förfrågan 
på Facebook beträffande rallylydnad. Hon är också behjälplig vad gäller övriga grenar. 

§ 9. Krav på medlemskap beträffande personolycksfallsförsäkring vid klubbens 
aktiviteter.  

Brittmari har kollat upp detta och följande gäller: 

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben och Sveriges 
Hundungdom. Försäkringen gäller också för Svenska Brukshundklubbens och Sveriges 
Hundungdoms personal som inte är medlemmar men som deltar i verksamhet. Försäkringen 
täcker även åskådare/deltagare vid Brukshundklubbens aktiviteter samt 
figuranter/funktionärer  som deltar i verksamhet anordnad av Brukshundsklubben och 
Sveriges Hundungdom. 

§ 10. Vaccineringskrav valpkurs. 

För att delta i valpkurs/valpträff ska valpen ha fått sin andra vaccination. 

§ 11. Tävling. 

22 anmälningar har inkommit, 8 till lägre och 7 till högre klass spår. 
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§ 12. Övriga aktiviteter. 

Medlemsmötet: Beslöts att Brittmari hör med Cissie Carlborg-Larsson om hon kan berätta om 
hundutbildningen på Stora Segerstad. 

Önskemål har kommit från medlemmar om att få anordna loppis i samband med 
medlemsmötet, vilket styrelsen ställer sig positiv till. 

Föreläsning med Kerstin Malm: Styrelsen avvaktar tills vidare. Eventuellt kan vi tänka oss en 
längre föreläsning till hösten. 

Program med Jeanette Bergenstav till påsken 2020 i samarbete med biblioteket ställer sig 
styrelsen positiv till. Elisabeth hör med Jeanette Bergenstav och med Maria Alexiusson på 
biblioteket vad man kan tänka sig. 

§ 13. Bredband. 

Bredbandet är installerat och bör fungera OK. 

§ 14. Inkomna skrivelser/förfrågningar. 

Förfrågan om inköp av IPO-hinder har inkommit. Styrelsen beslöt att avvakta med detta. Det 
har även kommit en förfrågan om inköp av hjulmätare. Beträffande detta beslöts att först 
undersöka hur gps fungerar. 

§ 15. Nästa möte. 

Nästa möte blir tisdag 7 maj kl. 18.00 i klubbstugan. Ewa tar med fika. 

§ 16. Mötets avslutande. 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Brittmari Ulvås Mårtenson 

ordf. 

 

 

 

Elisabeth Trolle Strzyzewski 

sekr. 

 


