
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-03-29
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson, Sekreterare Carin Grönkvist,
 Vice ordförande Reine Lidén, Ledamot Christina Josefsson , 
Kassör Karin Lind, , Ledamot Malin Bennet, Suppleant Jerker Andersson,  
Anmält förhinder: Suppleant Elisabeth Andersson

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

§ 26. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 27. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Reine Lidén och Karin Lindh.

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

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

§ 30. Sektorer 
- Tävling
Planering pågår. 
- Utbildning
Kurser som ligger ute, klara för anmälan är: rally/ grund en anmälan än så länge.
Allmänlydnad, 7 anmälningar hittills och spårkurs inga anmälningar.
- Kök
Planering för lunch till tävlingen pågår. 

§ 31.  Övriga frågar
- Sofie S. har frågat hur vi ställer oss till löptikar på kurser. Styrelsen rekommenderar 
att tiken inte är med under höglöpet, annars är det ok att delta.



- Ordförande Solveig K. påminner om vikten av att alla i styrelsen är närvarande vid 
medlemsmötet den 28 april. Dels för att vi behöver vara några som hjälper till med 
hundracet/ grillning och dels för att vi har en del viktiga frågor att ta upp på 
medlemsmötet.

- Solveig Karlsson och Karin Lindh deltog på Småland distriktets fullmäktigemöte 
den den 20 mars. Det var mycket diskussion angående hur vi ska få in fler ungdomar 
i bruksgrenarna. Även info angående Membersite.
Klubben fick även ett diplom för att vi varit Brukshundklubb i 55 år.

- Styrelsen diskuterade frågan om våra agilityhinder, ska vi behålla dem? Vi har ju 
inga kurser i agility, då det är mycket svårt att få tag på instruktörer. Frågan ska 
behandlas på medlemsmötet.

- Förfrågan från Magdalena Johansson om klubben kan köpa in ett IGP hinder.
 Styrelsen avslog denna förfrågan, då vi har andra utgifter som måste prioriteras 
framöver.

- Carin G. ombads att göra skyltar angående ”inga löptikar” på den stora planen till 
tävlingen den 9 april är klar.

 Nästa möte den 28 april 2022 kl. 18.00, vilket är medlemsmöte. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Reine Lidén                                                             Karin Lindh


