Gislaved Västbo Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte 2021-06-01
§ 7. Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Karlsson hälsade alla välkomna.
§ 8. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 9. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Jerker Andersson och Reine Lidén.
§ 10. Föregående protokoll ( konstituerade styrelsemöte).
Föregående protokoll lästes upp och godkändes, och lades till handlingarna.
§ 11. Distriktsmöte - val av klubbrepresentanter.
Ingen valdes, då ingen visade intresse för detta uppdrag.
§ 12. Sektorer
- Tävling - Christina Josefsson ( sammankallande) och Bernt Lindsten.
- Utbildning – Solveig Karlsson och Carin Grönkvist.
- Kök – Karin Lindh.
§ 13. Kursanmälningar via Studiefrämjandet.
Beslut: styrelsen beslöt att vi kommer att använda av oss Studiefrämjandet för
anmälan till kurser som andra klubbar gör. Smidigt för oss och för kursdeltagarna.
Carin G. kollar upp hur vi startar upp detta.
Malin Bennet kollar upp hur vi kan förtydliga på hemsidan hur man blir medlem i
Gislaved Västbo BK.
§ 14. Höstens tävling – appellspår.
Det är med glädje vi ser att vi nu fått klartecken att vi kan starta upp
tävlingsverksamhet igen. Ok från SBK med tävlingar från och med 1 juni 2021.
Appellspår 9 oktober kan nu öppnas för anmälningar. Christina ordnar detta.
§ 15. Klubbens ansökan tävlingar för 2022.
Vi kommer att ansöka om en lägre/ högre spår, en elitspår och en appell- spårtävling.

Christa Josefsson ansöker om detta, vilket nu ska göras direkt i SBK tävling, senast
den 30 september.
§ 16. Planering av höstens kursverksamhet.
Valpkurs/ vardagslydnad ska vi kunna erbjuda.
Spårkurs den 7-8 augusti ( helgkurs).
Startklass- lydnad.
Tema inkallning.
Styrelsen godkände att vi vi behov kan anlita externa instruktörer.
§ 17. Medlemsmöte - datum.
Höstens medlemsmöte blir onsdagen den 15 september kl. 18.30.
Vi kommer att ordna med något skojigt event t.ex., hundrace. Korvgrillning.
Malin B. Publicerar info om detta på hemsidan och sociala medier.
§ 18. Hundpromenader.
Vi startar nu upp hundpromenaderna igen. Jerker Anderson ansvarar för dessa.
Två promenader hinner vi innan sommaruppehållet.
Torsdagen den 10 juni och 17 juni. kl.18.30. Samling vid klubbstugan.
§ 19. Policy nyttjande / utlåning av träningsplaner och stuga.
El till husvagnar/ husbilar.
Beslut: Organiserad träning med utomstående grupper/deltagare ska godkännas av
styrelsen.
En av de stora planerna får bokas.
El till husvagnar/ husbilar kostar 150 kr/ påbörjat dygn.
Vad gäller pris för abonnemang av hela anläggningen, så återkommer styrelsen om
detta vid ett senare tillfälle.
Det ska meddelas på Facebook som info. till övriga medlemmar, om organiserad
träning i större grupper pågår på klubben.
Styrelsen ställer sig i övrigt positiv till all sorts av träning hos oss, då det känns bra
att vi utnyttjar våra planer.
§ 20. Verksamhetsplan och budget.
Ordförande Solveig Karlsson, kassör Karin Lindh och sekreterare Carin Grönkvist
kommer att arbeta med detta. Datum och tid kommer senare.

§ 21. Dubbla Facebooks sidor.
Gislaved Västbo BK har en sida på Facebook. Denna är statisk och innehåller adress,
epost mm. Den är inte öppen för inlägg. Administratören, Malin Bennet, kan
publicera bilder på t.ex. Valpkurser och andra event på klubben.
Gislaved Västbo BK har även en grupp – medlemsgrupp, på Facebook. Via denna
kan medlemmar publicera t.ex. tips om träningstillfällen, tävlingar m.m. Där läggs
även löpande ut info från SBK centralt. Alla inlägg måste godkännas av
administratören Carin Grönkvist för att publiceras. Till dags datum har vi 387
medlemmar i denna Facebookgrupp.
§ 22. Övriga frågor.
Karin Lindh meddelar att hon kollat om vi kan få sophämtning i gång/ månad på
klubben. Hon fick besked om att detta inte var möjligt.
Karin L. gick igenom nyckellistan, många som kan lämna tillbaka sina nycklar.
Karin kontaktar dem.
Carin Grönkvist har givits tillgång till Medlem Online. Vad hon kunde se så kan man
skicka ut medlemsinformation via e-post till klubbens medlemmar därifrån, t.ex.
kallelser till möten, nyhetsbrev m.m.
Nästa styrelsemöte tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 18.30.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.
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