GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK
Datum:
2019 06 11
Plats:
Närvarande:

Klubbstugan
Brittmari Ulvås Mårtenson (ordf.), Ewa Knutsson, Reine Lidén,
Bernt Lindsten, Patric Jönsson, Malin Bennet, Christina Josefsson
(från § 27 ), Elisabeth Trolle (sekr.)

Anmält förhinder:

Karin Lindh

Adjungerad:

Ingrid Johansson

§ 24. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 25. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 26. Nuläge.
4 stycken valpträffar har hållits.
9 och 10 juli är det planerat träningsdagar i tävlingslydnad (även brukslydnad) med Helen
Kjellander. Där finns även möjlighet att delta som åskådare.
Carin G. leder en spårgrupp.
§ 27. Tävling.
Ingrid hade ett förslag om träningstävling i lydnad. Styrelsen beslöt att anordna en
träningstävling vid samma tillfälle som KM i lydnad, måndag 5 augusti kl. 18.00. Avgiften
blir 50 kr.
KM i bruks blir lördag 17 augusti kl. 10.00.
NM i spår blir 14 och 15 september. Övriga grenar blir hos Värnamo BK. Västbo BK har gått
erbjudande om annons i en tidningsbilaga inför NM. Christina hör med Carin G. om
annonsunderlag.
§ 28. Utbildning.
Solveig leder valpkurs i höst. Det blir även allmänlydnadskurs, kurs i specialsök med Padma
Lavigne Vullings, temakurser i inkallning, klicker med Ingrid och uppletande.
I mitten av augusti blir det träff med utbildnngsledarna.
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§ 29. Eventuell föreläsning till hösten.
Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag och höra med folk som kunde vara
intressanta.
§ 30. Sommarlovsaktiviteter.
Elisabeth lämnar sina, Reines och Brittmaris kontaktuppgifter till Anderstorps bibliotek, så att
de kan ta kontakt med klubben inför bibliotekens sommarlovsaktiviteter.
§ 31. Övriga frågor.
Olle B.:s nyckel är återlämnad och finns hos Brittmari.
§ 32. Nästa möte.
Nästa möte blir tisdag 6 augusti kl. 18.30 (en halvtimme senare än den vanliga tiden).
§ 33. Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Brittmari Ulvås Mårtenson
ordf.

Elisabeth Trolle Strzyzewski
sekr.

