
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2021-11-23
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson,Vice ordförande Reine Lidén, , 
Sekreterare Carin Grönkvist, Ledamot Christina Josefsson, Ledamot Malin 
Bennet .
Anmält förhinder: Kassör Karin Lindh, Suppleant Bernt Lindsten och Suppleant
Jerker Andersson.

§ 55. Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Karlsson hälsade alla välkomna.

§ 56. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 57. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Christina Josefsson och Malin Bennet.

§ 58. Föregående protokoll.
Föregående protokoll  lästes upp och godkändes, och lades till handlingarna.

§ 59. Ekonomirapport. 
Kassör Karin Lindh har skickat in kassarapport då hon inte kunde närvara.

§ 60.  Sektorer 
Tävling -  Vid vår appelltävling, spår, den 9/10-21 hade vi fem deltagare varav fyra 
blev uppflyttade.
De som tävlat under 2021 måste rapportera sina resultat till tävlingssektorn.
Christina och Bernt fixar med chokladkartonger till markägarna som lånat ut sina 
marker till våra tävlingar.

 Utbildning –  Årets kurser är i stort sett klara. 
 
 Kök – Inget att rapportera. 



§ 61.  Övriga frågor

-  Solveig Karlsson. 
Valberedning har inkommit med förslag till styrelse den 2/11-21. Vad vi saknar är en 
revisor suppleant. Se bilaga.

- Gislaveds Glasmästeri har meddelat att de inte hinner laga vår trasiga altandörr. 
Solveig kollar vidare om det finns något annat företag som kan ta sig an detta.

- Lampan vid ytterdörren funkar nu. Så den lampa vi köpte behöver vi inte, vi kan 
kanske lämna tillbaka den och köpa en ny skottkärra istället.

- Det har inkommit information angående träningssledarbevis från distriktet.
Mall för utskrift finns sparat på klubbens dator för utskrift.

- Det har även inkommit info angående Stripe, betalning till tävlingar. 
Malin Bennet säger att det fungerar hos oss, och det är detta vi ska använda. Christina
ska kolla hur man lägger in ” endast betalning via Stripe” på våra tävlingar för 2022.

- Trappan vid ytterdörren blir  mycket hal när det fryser på. Vi ska köpa en billig 
gångmatta och lägga där under vintern, så ingen halkar och bryter sig.

 
Nästa möte den 7 december 2021 kl. 18.30.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Christina Josefsson                                              Malin Bennet


