Gislaved Västbo Brukshundklubb
Protokoll medlemsmöte 2021-09-15
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Ordf. Solveig Karlsson, Vice ordf. Reine Lidén, Kassör Karin
Lindh, Sekr. Carin Grönkvist, Ledamot Christina Josefsson, Ledamot Malin
Bennet, Suppleant Jerker Andersson
Anmält förhinder: Suppleant Bernt Lindsten.
§ 35. Mötets öppnande.
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 36. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes, bilaga 1.
§ 37. Val av mötesordförande.
Solveig Karlsson valdes till mötesordförande.
§ 38. Anmälan om protokollförare.
Carin Grönkvist anmäldes som protokollförare.
§ 39. Val av justerare.
Till att justera protokollet valdes Ingrid Johansson och Arne Moberg.
§ 40. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
§ 41. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§ 42. Inkomna motioner.
En inkommen motion, angående att områdena runt stugan förfallit och ogräset växer
utan hejd, samt fönster på stugan är i dåligt skick, bilaga 2.
Mötet beslöt att prio 1, är fönsterbyten av de fönster som är i allra sämst skick.
Vi får begära in offerter på kostnaden. Vi ska även undersöka om vi kan få
investeringsbidrag från kommunen.
Vi ska fråga kommunen om de kan hyvla gruset för att få bort gropar och ogräs.

Det är omöjligt att hålla efter detta med handkraft.
§ 43. Nulägesrapport från styrelse och sektioner.
Ordförande läste upp förslag till verksamhetsplan 2022.
Budget 2022, ska göras.
Sektor utbildning: I höst har vi en valpkurs med 8 deltagare, instruktör Marianne
Ström, en kurs i vardagslydnad med 8 deltagare, instruktör Solveig Karlsson och en
kurs i startklass/ appellydnad med 5 deltagare, instruktör Carin Grönkvist.
Marianne Ström meddelar att 7 av hennes deltagare i valpkursen vill gå en
fortsättningskurs.
Tävlingssektorn: Christina Josefsson rapporterar att vi har en appellspårstävling den
9 oktober. Anmälan går ut den 17 september. Vi behöver en tävlingsledare, då
Magdalena Johansson anmält förhinder.
Kök: Inget att rapportera.
§ 44. Ekonomi.
Kassör Karin Lindh redogjorde för ekonomin, samt delgav preliminär resultaträkning
från och 2021-01-01 tom2021-08-31.
§ 45. Övriga frågor.
- Karin Lindh har kollat hur många medlemmar klubben har haft under perioden år
2015 tom 2021. I genomsnitt har vi 129 medlemmar. Som minst hade vi år 2016, 118
medlemmar och som mest hade vi år 2020, 138 medlemmar.
- Mötet diskuterade hur och vilka aktiviteter vi ska ordna för att locka folk till vår
klubb och att utöka antalet medlemmar. Det kan vara t.ex. någon föreläsning olika
temadagar m.m.
- Ett av våra hopphinder är trasigt. Vi får undersöka om det går att laga annars måste
vi köpa ett nytt.
- En spegel att använda till positionsträning, detta har varit uppe för flera års sedan
och beslut finns på att inskaffa detta. Det ska helst vara i blankpolerad plåt. Den bör
sättas upp så att man stänga till med dörrar när den inte används. Detta blir även en
bra plats att sätta upp våra sponsorers loggor på.
- Vad gäller eluttagen som används till besökande med husvagnar har elektrikern
lämnat återbud. Han återkommer till Jerker Anderson när han kan titta på detta och
lämna prisuppgift vad det skulle kosta att säkra upp dessa uttag.

§ 46. Nästa medlemsmöte. Obs justeras till nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte 19 oktober 2021 kl. 18.30.
§ 47. Mötet avslutas.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ordförande

Sekreterare

Solveig Karlsson

Carin Grönkvist

Justeras:

Ingrid Johansson

Justeras:

Arne Moberg

