GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK
Datum:
2019 09 05
Plats:
Närvarande:

Klubbstugan
Brittmari Ulvås Mårtenson (ordf.), Reine Lidén, Karin Lindh,
Malin Bennet, Patric Jönsson, Bernt Lindsten, Elisabeth Trolle
(sekr.)

Anmält förhinder:

Ewa Knutsson, Christina Josefsson

§ 42. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 43. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lästes upp och godkändes och lades till handlingarna.
§ 44. Tävling.
NoM genomförs helgen 14 – 15 september – dock, som det ser ut nu, utan de norska
deltagarna. I övrigt är allt ordnat. Klubben har fakturerat Värnamo BK 20 000 kr för
spårläggningen enligt överenskommelse.
§ 45. Utbildning.
Kurserna har kommit igång. På grund av det stora intresset har ytterligare en valpkurs startats.
Valpkurserna och allmänlydnadskursen är fulltecknade, eventuellt finns någon plats kvar på
rallylydnaden.
En valpkurs hålls på måndagar med Solveig och Katja som ledare, en hålls på söndagar med
Magdalena som ledare.
Emelie har hand om allmänlydnadskursen med 9 stycken deltagare.
Rallylydnaden börjar onsdag 11 september med Carina som ledare. I dagsläget är 6 stycken
anmälda.
§ 46. Ekonomisk rapport.
Karin redogjorde för klubbens ekonomi. ”Utökat grundbidrag” för 2019 har rättats och
utbetalats av kommunen. Samtliga anmälda har betalat sina kursavgifter. Studiefrämjandet har
ännu inte inkommit med slutredovisning för 2018. Styrelsen beslöt att avvakta.
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§ 47. Medlemsmötet 26 september.
Beslöts att skjuta på medlemsmötet. Patric tar kontakt med en hundförare inom polisen för att
höra om vederbörande är intresserad av att komma och berätta om sitt arbete. Datum för
medlemsmötet beslutas när Patric fått besked från polisen.
§ 48. Övriga frågor.
Ny dator och skrivare är inköpta. Avvaktar med att installera till efter tävlingssäsongen
avslutats.
Luftvärmepumpen behöver service. Bernt kollar upp.
Elisabeth och Christina bestämmer datum och plats för funktionärsfesten.
§ 49. Nästa möte.
Nästa möte blir torsdag 3 oktober kl. 18.30.
§ 50. Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma avslutat.

Brittmari Ulvås Mårtenson
ordf.

Elisabeth Trolle Strzyzewski
sekr.

