
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-03-07
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson, Sekreterare Carin Grönkvist,. 
Kassör Karin Lind , Ledamot Malin Bennet, Suppleant Jerker Andersson,  
Suppleant Elisabeth Andersson
Anmält förhinder: Vice ordförande Reine Lidén, Ledamot Christina Josefsson 

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

§ 18. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 19. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Malin Bennet och Jerker Andersson.

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

§ 21. Adjungerad Sofie Söderström 
Sofie redogjorde för olika förslag och idéer för aktiviteter på klubben under våren och
sommaren. Som t.ex.
- Balansträning – grund
- Nosework /specialsök
- Cirkelträning
- Prova på Rally/ Agility/ Nosework
- Hunddag – med t.ex. rasparad, tävling med hund, uppvisning.
- Aktiviteter med barn
- Temadagar

Styrelsen beslöt att vi ska ordna en Hunddag den 15 maj. Planering för detta ska 
sättas igång.

§ 22. Ekonomirapport. 
Kassör Karin Lindh redovisade klubbens ekonomi.



§ 23.  Sektorer 
-  Tävling -  ingen från sektorn närvarande. Den kommande tävlingen lägre/högre 
klass spår den 9 april -22, behöver planeras.

- Utbildning
- Valpträffen den 13 februari hade 13 deltagare.
- Sista valpträffen är den 9 mars.
– Valpkursen startar den 23 mars. Sofie Söderström är instruktör.

 - Kök – Inget att rapportera.

§ 24.  Övriga frågor

- Kallelse till digitalt årsmöte med studiefrämjandet har inkommit , ingen från 
klubben kommer att deltaga.

- Solveig Karlsson och Karin Lindh åker på Småland distriktets fullmäktigemöte den 
den 20 mars.

- Vi har fått förfrågan från Värnamo BK om vi har domartält att låna ut till
 SM Lydnad/ Rallylydnad juni. 
Vi ska kolla upp om de två vi hade finns kvar i brukbart skick.

- Vi måste köpa en skottkärra till våren.

- Vi behöver även planera in när vi ska börja skrapa stugans fönster inför ommålning.

- Nyckellistan gicks igenom. 

 Nästa styrelsemöte den 29 mars 2022 kl. 18.30
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Malin Bennet                                                Jerker Andersson


