GISLAVED-VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte Gislaved-Västbo BK
Datum:
2020 09 15
Plats:

Klubbstugan

Närvarande:

Brittmari Ulvås Mårtenson (ordf.), Bernt Lindsten, Karin Lindh,
Malin Bennett, Christina Josefsson, Reine Lidén, Elisabeth Trolle
(sekr.)

Anmält förhinder:

Patric Jönsson

§ 19. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 20. Klubbens försäkringar.
Karin kollar villkoren för den försäkring som gäller för stugan och om man kan lägga till
skadedjursförsäkring.
Brittmari påpekar att alla som deltar i klubbens verksamheter är försäkrade genom SBK, även
om deltagaren inte är medlem. Detta gäller alltså även på hundpromenaderna, där vi inte
kräver medlemskap.
§ 21. SBK:s riktlinjer under pandemin.
Styrelsen diskuterade hur vi ska förhålla oss till de riktlinjer som ska gälla och kom fram till
följande:
Än så länge har ingen anmält sig till höstens tävlingar, men ingen mat kommer att serveras
utan endast färdigbredda smörgåsar.
Kursernas teoridel kommer att hållas inomhus, men deltagarna får sitta med avstånd emellan
sig.
§ 22. Ny Facebooksida.
Beslöts att starta en öppen Facebooksida. Malin ansvarar för denna och för den
medlemsgruppssida som redan finns på Facebook. Malin tar även över ansvaret för klubbens
e-mail.
§ 23. Hundpromenaderna.
Hundpromenaderna har kommit igång. Hittills har ca 15 personer deltagit varje gång.
§ 24. Tävling.
Ännu har inga anmälningar inkommit, så det är lite osäkert hur det blir med höstens tävlingar.
Det har inkommit önskemål om att klubben ska anordna KM i bruks. Beslöts att lägga ut en
intresseanmälan på hemsidan.
§ 25. Utbildning.
Magdalena håller i temakurserna startklass och inkallning.
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Höstens kurser i övrigt:
Båda valpkurserna är fulltecknade. Ledare för kurs 1 är Solveig och för kurs 2 är Marianne
Blix.
Min hund i vardagen. Ledare: Marianne Blix. 8 stycken deltagare är anmälda. Kursen pågår 6
gånger.
Carina Forsberg är tillfrågad om hon kan hålla en rallylydnadshelg.
Utbildningssektorn består nu av Brittmari, Karin och Solveig.
§ 26. Ekonomi.
Karin redogjorde för klubbens ekonomi, som är god. Det bidrag som vi blivit lovade från
kommunen har ännu inte kommit. Brittmari stöter på.
§ 27. Bortforslande av utemöbler.
Klubben har gamla, trasiga utemöbler som vi inte vill ha kvar. Reine har en bekant, som har
sagt sig villig att hjälpa till att forsla bort möblerna. Reine kollar upp.
§ 28. Övrigt att åtgärda.
Belysningen i klubbstugan behöver bytas ut. Bernt kollar upp alternativen. Eventuellt skulle
vi kunna ansöka om ”litet investeringsbidrag” från kommunen.
§ 29. Höstens medlemsmöte.
Beslöts att ställa in medlemsmötet 17 oktober på grund av pandemin.
§ 30. Inköp av spegel.
Önskemål har inkommit från Carin Grönkvist om inköp av en spegel att sätta upp på
träningsplanen. Reine kollar upp.
§ 31. Inköp av skul för skyddsträning.
Det har inkommit önskemål om inköp av skul, som används vid träning av skydds och IPO.
Styrelsen beslöt att köpa in fyra stycken.
§ 32. Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir tisdag 24 november kl. 18.30.
§ 33. Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Brittmari Ulvås Mårtenson (ordf)

Elisabeth Trolle Strzyzewsk (sekr)

