Gislaved Västbo Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte 2021-08-17
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson,Vice ordförande Reine Lidén, Kassör
Karin Lindh, Sekreterare Carin Grönkvist. Ledamot Christina Josefsson och
Suppleant Jerker Andersson.
Anmält förhinder: suppleant Bernt Lindsten, Ledamot Malin Bennet.
§ 24. Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Karlsson hälsade alla välkomna.
§ 25. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 26. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Christina Josefsson och Karin Lindh.
§ 27. Föregående protokoll ( konstituerade styrelsemöte).
Föregående protokoll lästes upp och godkändes, och lades till handlingarna.
§ 28. Ekonomirapport.
Kassör Karin Lindh redogjorde för klubben ekonomi, vilken är god.
§ 29. Sektorer
Tävling - Christina Josefsson rapporterade att ansökningar om klubbens tävlingar
2022 är gjord.
9 april lägre/högre spår, 7 maj elitspår och 8 oktober appellspår.
Utbildning – Solveig Karlsson och Carin Grönkvist redogjorde för inkomna
anmälningar till kurserna. Som det ser ut nu finns inte underlag för två kurser valp
och vardagslydnad. Det blir en kurs för de som anmält sig.
Dock har det i skrivande stund ändrat sig och flera anmälningar har inkommit, det
blir en valpkurs med instruktör Marianne Ström och en vardagslydnad med instruktör
Solveig Karlsson samt en lydnadskurs startklass/appellklass med instruktör Carin
Grönkvist..

Kök – Karin Lindh inget att rapportera.
§ 30. Medlemsmöte 15/9 kl.18.30.
Carin Grönkvist ordnar kallelse via medlem online, hemsida, Facebook och
anslagstavla.
Förslag på aktiviteter efter medlemsmötet diskuterades.
§ 31. Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan för 2022 uppdaterades. Se bilaga.
Budget 2022 kommer Solveig Karlsson, Karin Lindh och Carin Grönkvist att jobba
med senare.
§ 32. Hundpromenader.
Vi startar upp hundpromenaderna torsdag 19/8 kl.18.30. Jerker och Reine ansvarar
för dessa.
Carin G. gör skyltar att sätta upp på bygden och klubben samt Facebook och
meddelar Malin Bennet att publicera på hemsidan.
§ 33. Klubben framtid, diskussion
Diskussion angående aktiviteter som kan locka medlemmar till klubben.
Ev. någon föreläsare m.m.
§ 34. Övriga frågor
Jerker Andersson meddelar att han fått veta att elkontakterna på husets utsida inte
fungerar. Jerker och Reine ska kolla upp om de kan hitta felet och ev. ordna med en
behörig elektriker.
Städ och fixardag den 5/9 kl.10.00.
Carin G. ordnar med kallelse och anslag. Meddelar även Malin att publicera på
hemsidan. Klubben bjuder på smörgåstårta till de som hjälper till.
Ett SM ekipage har fått lov att ställa sin husvagn på klubben från och med den 24/8.
Nästa möte ( medlemsmötet) den 15 september 2021 kl. 18.30.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.
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