
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-05-24
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson, Sekreterare Carin Grönkvist,
 Vice ordförande Reine Lidén, Ledamot Christina Josefsson , 
Kassör Karin Lind, , Ledamot Malin Bennet, Suppleant Jerker Andersson,  
Ej närvarande: Suppleant Elisabeth Andersson

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

§ 46. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 47. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Malin Bennet och Christina Josefsson.

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

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

§ 50. Sektorer 
- Tävling
Tävlingar för 2023 är inskickade.  Lägre/högre spår 15/4, Elitspår 13/5 och appellspår
7/10. Vi inväntar godkännande från distriktet.
- Utbildning
Kurser som är på gång. 
Marianne Ström, aktiveringskurs 8 deltagare. Startar den 23/5.
Sofie Söderström,valpkurs, 6 deltagare. Startar den 25/5.
- Kök
Påminnelse om att det måste finnas fika för instruktörerna att sälja. Inköp av Torky 
och tvål. 



§ 51.  Övriga frågar
- Carin Grönkvist är nu Certifierad SBK instruktör spår. 

- Vårens städdag blir den 9 juni kl. 18.00. Vi grillar när vi är klara.

- Träningstävling startklass lydnad tisdag den 28 juni kl. 18.30. Gratis för klubbens 
medlemmar, övriga 50 kr i startavgift.

- ”Hunddag” på klubben, prel. lördag den 27 augusti.  Vi måste boka en 
planeringsdag, angående innehåll och aktiviteter.

- Reine Lidén påminner om Funktionärsfesten som vi fortfarande inte har haft för alla
som hjälpte till med Nordiska Mästerskapen 2019. Det har ju skjutits upp på grund av
Corona epidemin. Det var 11 stycken som var med och hjälpte till med spåren. 
Planering av datum för festen är på gång..

- Vad gäller speglar till lydnadsträning så har vi kollat, men spegelplåt blir mycket 
dyrt, så det är inte aktuellt. Vi ska köpa in vanliga speglar som man kan plocka fram 
vid behov.

- Nu har SBK lanserat sin nya hemsida. Det kommer att bli möjligt för distrikt och 
lokalklubbar att ansluta sig till Klubbwebben. Likartat utseende och med möjlighet 
att anpassa klubbens sida. Kostnaden blir 1800 kr/år. 
Karin Lindh får i uppdrag att kolla upp hur mycket vi betalar idag för webbhotell och 
domännamn, så vi kan jämföra.
Alla uppmanas att kolla detta på SBK:s sida till nästa möte.

 Nästa möte den 21 juni 2022 kl. 18.30. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Malin Bennet                                                         Christina Josefsson


