GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll medlemsmöte Gislaved-Västbo BK
Datum:
2019 11 05
Plats:

Klubbstugan

Närvarande:

Reine Lidén (vice ordf.), Bernt Lindsten, Patric Jönsson, Elisabeth
Trolle, Carin Grönkvist, Arne Moberg

§ 1. Mötets öppnande.
Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes.

§ 3. Val av mötesordförande.
Bernt valdes till mötesordförande.

§ 4. Anmälan av protokollförare.
Elisabeth anmäldes som protokollförare.

§ 5. Val av justerare.
Till att justera protokollet valdes Carin och Arne.

§ 6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
De närvarande ansåg inte att medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst, då mötesdatum
ändrades och det nya datumet inte annonserades ut ordentligt. Trots detta ansåg man att mötet
kunde fortgå som det börjat.

§ 7. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med smärre justeringar.
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§ 8. Eventuella motioner.
Inga motioner hade inkommit.

§ 9. Nulägesrapport från styrelse och sektioner.
Nordiskt mästerskap i bruks genomfördes helgen 14 – 15 september. Värnamo BK stod som
arrangör, och Gislaved-Västbo BK stod för spårmarkerna och spårläggningen. För vår klubbs
del gick allt bra. Alla var nöjda med organisationen och spårmarkerna. En gemensam middag
för funktionärerna som hjälpte till är planerad till våren.
Övriga tävlingar under hösten:
Träningstävling lydnad 5 augusti.
Lydnadstävling 8 augusti.
KM i bruks ställdes in på grund av för få anmälningar.
Ingrid och Maxi är uppflyttade till lägre klass spår.
Datum för nästa års tävlingar är inlämnade och godkända.
Utbildning:
Kurserna är nu avslutade. De kurser som hållits under hösten är:
En helgkurs i tävlingslydnad i juli.
Två valpkurser, en för Solveig och Katja och en för Magdalena. En kurs i allmänlydnad för
Emelie med nio deltagare och en kurs i rallylydnad för Carina med sex deltagare. Dessutom
temakurser i inkallning och uppletande. Kurserna har gått bra och varit uppskattade. En träff
med utbildningsledarna är inplanerad, liksom valpträffar under vintern innan ordinarie kurser
börjar.
Funktionärsfest blir fredag 8 november. 14 stycken anmälningar har kommit in.

§ 10. Ekonomi.
Ingen rapport förelåg.

§ 11. Övriga frågor.
Förslag om att be dem, som har saker liggande kvar på klubben sedan loppisen att ta hem
dessa.
Förslag om knytkalas för medlemmarna till sommaren.
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Carin hjälper till att installera program på datorn. Dock avvaktar vi med tävlingsprogrammet,
då SBK håller på att installera nytt tävlingssystem.

§ 12. Nästa medlemsmöte.
Datum för nästa medlemsmöte beslutas på nästa styrelsemöte.

§ 13. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Bernt Lindsten
ordf.

Elisabeth Trolle Strzyzewski
sekr.

Justeras:

Carin Grönkvist

Arne Moberg

