
GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB 

    Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK 
Datum:  2019 10 03 

Plats:  Klubbstugan 

Närvarande:                     Reine Lidén (vice ordf.),  Christina Josefsson, Bernt Lindsten, 
Elisabeth Trolle (sekr.) 

                                            

Anmält förhinder:          Ewa Knutsson, Patric Jönsson, Malin Bennett, Karin Lindh,  

                                                  Brittmari Ulvås Mårtenson 

                                        

§ 51. Mötets öppnande. 

I ordförandes frånvaro hälsade vice ordföranden alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 52. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 53. Tävling. 

NoM genomfördes helgen 14 – 15 september. För klubbens del gick allt bra. Alla var nöjda 
med organisationen och med spårmarkerna. 

12 oktober blir det apelltävling på klubben. Fyra anmälningar har kommit in. 

Datum för nästa års tävlingar är inlämnade och godkända. 

§ 54. Utbildning. 

Valpkurser, allmänlydnadskurs och rallylydnadskurs pågår enligt planerna. 

 

§ 55. Medlemsmötet. 

Patric har hört med en hundförare inom polisen, som gärna kommer till klubben och berättar 
om sitt arbete. Beslöts att boka in detta till medlemsmötet i vår. Medlemsmötet nu i höst tar vi 
i samband med nästa styrelsemöte. 

 

§ 56. Funktionärsfest. 

Beslöts att förlägga fuktionärsfesten till fredag 8 november kl. 19.00. Plats bestäms när vi vet 
hur många anmälningar det blir. Sista anmälningsdag är satt till 28 oktober. 
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§ 57. Terrängbana i samarbete med GARK. 

Klubben har fått en förfrågan från GARK (Gislaved-Anderstorps Ridklubb) om vi kan tänka 
oss att vara med och bekosta en belyst terrängbana. Då ridklubben velat ha beslut snarast, har 
diskussioner och beslut från Västbo BK:s sida skett via mejl. (Se bilagor.) 

En enig styrelse beslöt att inte stödja GARK:s projekt, då vi inte kan se något behov från 
brukshundklubbens sida. 

 

§ 58. Övriga frågor. 

Bernt kollar luftvärmepumpen. 

Reine efterhör intresse för en fest för dem, som hjälpt till med spårläggningen inför NoM. De 
närvarande är positiva till förslaget. 

§ 59. Nästa möte. 

Nästa möte blir tisdag 5 november kl. 18.30. Efteråt, kl. 19.00, blir det medlemsmöte. 

§ 60. Mötets avslutande. 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Reine Lidén 

ordf. 

 

 

 

 

Elisabeth Trolle Strzyzewski 

sekr. 
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