
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-06-21
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson, Sekreterare Carin Grönkvist,
 Vice ordförande Reine Lidén, Ledamot Christina Josefsson , 
Kassör Karin Lind, , Ledamot Malin Bennet, Suppleant Jerker Andersson,  
 Suppleant Elisabeth Andersson

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

§ 53. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

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

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

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

§ 57. Sektorer 
- Tävling
Träningstävling startklass lydnad tisdag 28/6 kl. 18.30.
Reine dömer, Carin är tävlingsledare, Malin är skrivare. Christina tävlingssekreterare.
Bästa klubbekipage blir Klubbmästare i lydnad.

- Utbildning
Kurser som är på gång. 
Marianne Ström, aktiveringskurs 8 deltagare är avslutad. Marianne startar en 
valpkurs den 8 augusti. Kursen ligger ute.
Sofie Söderström,valpkurs, 6 deltagare, två gånger kvar. Hon har inte lämnat besked 
om/vilken kurs ha ska ha till hösten.
- Kök
Inget att rapportera.



§ 58.  Övriga frågar

- ”Hunddag” på klubben, blir lördag den 27 augusti. Vi kommer att kalla detta 
”Öppet hus med aktiviteter och uppvisningar” 
Solveig, Reine, Carin G, Karin L och Sofie hade ett planeringsmöte den 15 juni kl. 
10.00 angående vilka aktiviteter vi ska ha.

Följande planeras:
- Hundparad;  de som vill får komma och visa upp sin hund/ras och berätta lite om 
rasen. Måste föranmälas. Anmälan till Karin Lindh via e-post. De måste ange sitt 
namn och ras på hunden. Anmälan senast 1 vecka innan.

- Uppvisning och prova på agility. Anette Andersson håller i detta.

- Ev. uppvisning av spår av Carin Grönkvist.

- Magdalena Johansson ska visa rondering.

- Uppvisning rallylydnad. Carin G. ska kolla med Marianne ström om hon kan visa 
detta.

- Sofie Söderström ska ordna en ”skojbana” med lite roliga aktiviteter .

- Tipspromenad , som startar löpande under dagen.

- Hundloppis. Möjlighet att hyra ett bord och sälja hundsaker som man inte har 
användning av mera. 50 kr/ bord. Detta ska anmälas till Karin Lindh i förväg, senast 
1 vecka innan. De betalar via Swish.

- Försäljning av varmkorv och fika under dagen.

Vi ska se om vi kan få sponsorer till klubben.
Det som är klart är:
 Sofie Söderströms ”Gislaveds hundhälsa” sponsrar med ett presentkort.
 Ekhöjden Kennel sponsrar med någon leksak.

Jerker och Christina Andersson har sponsrat klubben. Jerker har byggt ett nytt 
hopphinder. Christina har skänkt grytlappar, väskor mm som hon har sytt, dessa kan 
vi använda som priser vid tävlingar mm. Vi tackar så mycket!

Vi kollar vidare om det finns flera som kan bidra.



Carin G ska fixa  ett utkast på anslag att sätta upp runt Gislaved/ Anderstorp och 
Reftele.
Även på hemsidan och Facebook ska det publiceras. Det måste vara ute i god tid, 
minst 14 dagar innan Öppet hus-dagen.

- Angående  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. 
 Vi kommer att skicka ut ett brev med personlig inbjudan när det är klart var och när 
det ska genomföras. 

-  Klubben har köpt speglar som man kan plocka fram vid behov, till lydnadsträning.

-  Klubben har köpt en skottkärra, då den gamla är sönder.

- Angående målning av fönster. Under senaste städdagen har vi skrapat och tvättat två
stycken av de som  är i sämst skick. Nu återstår att skrapa bort det dåliga kittet, 
grundolja, grundmåla, kitta om och måla dessa. 
Vi ska försöka få fönstren mot altansidan klar i år, då de är i mest behov av åtgärd.

- Klubben ska köpa en ny vimpel till flaggstången, den gamla är trasig.

- Angående staketet mot parkeringen på agilityplanen så ska vi avvakta med att 
åtgärda det.

- Bosse Carlsson har fyllt 80 år. Klubben kommer att uppvakta med en blomma. 

 Nästa möte den 23 augusti 2022 kl. 18.30. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Karin Lindh                                                         Reine Lidén


