
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-02-22
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson,Vice ordförande Reine Lidén,  
Sekreterare Carin Grönkvist, Ledamot Christina Josefsson. Kassör Karin 
Lindh , Suppleant Jerker Andersson,  Suppleant Bernt Lindsten
Anmält förhinder:  Ledamot Malin Bennet

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

§ 10. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 11. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Karin Lindh och Jerker Andersson.

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

§ 13. Ekonomirapport. 
Inget att rapportera. 

§ 14.  Sektorer 
-  Tävling -  inget att rapportera.

 - Utbildning –  Spårkursen den 23-24 april är nu upplagd på Studiefrämjandets sida 
och går att anmäla sig till.
Övriga kurser är inte färdigplanerade.

 - Kök – Inget att rapportera.

§ 15.  Inför årsmötet
Priser till de som tävlat ska beställas.
Karin Lindh ordnar med blommor till avgående funktionärer.
Carin G. kopierar upp Årsmöteshandlingar, och budget till årsmötet.



§ 16.Övriga frågor
Klubben har fått 500 kr av Bo Carlsson.
 Karin Lindh och Solveig Karlsson undrar om vi kan använda dessa pengar till att 
piffa upp i klubbstugan.
Styrelsen biföll önskemålet.

Den 18 februari var Solveig K, Carin G och Karin L. inbjudna till möte i 
Kommunhuset. Therese Lakatos, som har hand om kommunens bidragsansökningar 
för föreningar, informerade om vilka regler som gäller när vi ska söka bidrag.
Solveig K, Karin L och Carin G. fick under mötet inloggning till föreningsportalen 
och kan nu söka bidrag till klubben. 
Det är en fördel med att flera personer har behörighet, så det inte ligger på endast en 
person, vid t.ex. sjukdom eller annan frånvaro.
 Den 15 mars är sista ansökningsdag. Till ansökan skall Årsmöteshandlingar, 
Årsmötesprotokoll och Balans- och resultaträkning bifogas. Ansökan sker digitalt 
med inloggning via MobiltID. 

 
Nästa möte den bestäms efter årsmötet den 26 februari.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Karin Lindh                                                       Jerker Andersson


