
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-01-25
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson,Vice ordförande Reine Lidén, 
Ledamot Malin Bennet, Sekreterare Carin Grönkvist, Ledamot Christina 
Josefsson.
Anmält förhinder: Kassör Karin Lindh , Suppleant Jerker Andersson,  Suppleant
Bernt Lindsten

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

§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Reine Lidén och Christina Josefsson.

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

§ 5. Ekonomirapport. 
Kassör Karin Lindh redovisade vår ekonomi skriftligt då hon inte kunde närvara. 

§ 6.  Sektorer 
-  Tävling -  inget att rapportera.

 - Utbildning –  ”Våga söka”  ett endagars arrangemang startar den 9 februari. Den är
fullbokad , 18 deltagare. Valpkurs startar den 23 mars. Båda dessa hålles av Sofie 
Söderström.
 Carin Grönkvist kommer att ha en spårkurs (helg) den 23-24 april.
Övriga kurser är inte färdigplanerade.

Diskussion angående avtal med en avtalsinstruktör. Styrelsen beslöt att ställa sig 
positiv till detta och om NN är villig att skriva avtal med oss så gör vi det. 
Vi återkommer i frågan när vi får besked. 



Styrelsen beslöt att höja kursavgiften med 100 kr då vi har legat på samma prisnivå 
väldigt länge. Så nu kostar en kurs på 6 ggr 1200 kr + ev. medlemsavgift.
 
 - Kök – Styrelsen beslöt att lägga på 2 kr per swish- betalning per köp av något i 
köket, mat, läsk eller dylikt.

§ 7.  Hundpromenader - till ett gott syfte.
Ordförande har som förslag att vi kan samla pengar till välgörande ändamål på våra 
torsdagspromenader. Den som vill, och det är absolut frivilligt, kan donera en 10 kr 
eller valfritt belopp som vi då samlar ihop till t.ex. Hundstallet, Djurskyddet med 
flera.
Vi kan köra en organisation en månad åt gången. Styrelsen antog förslaget. Vi startar 
detta till våren.

§ 8. Övriga frågor
Vi har fått meddelande från SBK att de avråder från fysiska årsmöten på grund av den
rådande smittspridningen, avrådan sker mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och gäller tills vidare.
Vi ställer alltså in vårt planerade årsmöte och vi skickar ut meddelande via Medlem 
Online. Vi får återkomma med nytt datum när läget ändrar sig.

Malin Bennet meddelar att hemvärnet söker hundförare. Vi lägger ut info på 
hemsidan angående detta.

 
Nästa möte den 22/2  2022 kl. 18.30.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Reine Lidén                                                          Christina Josefsson


