
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2021-12-07
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson,Vice ordförande Reine Lidén, Kassör
Karin Lindh , Sekreterare Carin Grönkvist, Ledamot Christina Josefsson,  
Suppleant Bernt Lindsten  och Suppleant Jerker Andersson
Anmält förhinder:Ledamot Malin Bennet .

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

§ 63. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 64. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Reine Lidén och Jerker Andersson.

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

§ 66. Ekonomirapport. 
Kassör Karin Lindh redovisade vår ekonomi.

§ 67.  Sektorer 
Tävling -  inget att rapportera.

 Utbildning –  Årets kurser är klara. 
 
 Kök – Inget att rapportera. 

§ 68.  Planering inför årsmötet
Årsmöte planeras till lördagen 26/2 2022 kl. 18.00. 
Plats: Carlsson matsalar. Kallelse sänds via e-post  ( Medlem online) senast den 



1/1-22, samt läggs ut på hemsidan och sätts upp på anslagstavlan. 
Efter årsmötet bjuds det på middag för medlem med respektive, därför måste vi veta 
senast den 17/2-22 vilka som vill delta på middagen.
Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar senast 7 dagar före 
årsmötet.

-  Solveig kollar vidare om det finns något annat företag som kan ta sig an att laga vår
trasiga altandörr.

- Den lampa vi köpte till ytterdörren har vi lämnat tillbaka. Solveig har kollat priser 
på skottkärra.

- Carin G har haft ett möte med en instruktör som kör i egen regi, ( har F-skattsedel.) 
och som är intresserad av att hålla kurser hos oss. 
Styrelsen diskuterade detta vad gäller pris, antal timmar och antal kursdeltagare som 
instruktören ska ha och beslut togs att klubben ställer sig positiv till detta.

- Reine Lidén kollar om vi kan be någon skotta parkeringen.

- Bernt Lindsten påminner om oss att inte glömma att ansöka om generellt 
föreningsbidrag ( 10000 kr) hos kommunen. Senast den 1 mars 2022. 
Årsmöteshandlingar ska skickas med.

 
Nästa möte den 25/1 2022 kl. 18.30.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Reine Lidén                                                          Jerker Andersson


