
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-08-23
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

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

§ 60. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

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

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

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

§ 64. Sektorer 
- Tävling
Träningstävling startklass lydnad tisdag 28/6 kl. 18.30.
Resultat: Ewa Forsberg placering 1 och därmed klubbmästare i lydnad.
Placering 2 Sofie Söderström, placering 3 Carin Grönkvist.

Den 20 augusti var fyra från klubben och tävlade startklass lydnad i Smålandsstenar.
Resultat:
Pia Adolfsson och Pepsi 175 p och uppflyttad.
Ingrid Johansson och Maxi 174,5 p och uppflyttad.
Carin Grönkvist och Ziva 172 p och uppflyttad.
Ewa Forsberg och Bugsy 166 p och uppflyttad.

Planering för vår appellklass spår den 8 oktober. 



Utställningsresultat.
Elisabeth Andersson med Littlehooligans Blame Someone Else " Bob " 
220723 Cert Champion och BIR 
220724 BIR

- Utbildning
Kurser som är på gång. 
Marianne Ström, valpkurs med 11 deltagare.
Sofie Söderström, Allmänlydnad 2 med 5 deltagare.

Vi ska lägga ut på hemsidan och Facebook intresseanmälan valpkurs. Några har hört 
av sig och undrat om det blir någon flera valpkurs i höst. Vi får se vilket underlag vi 
får in, om vi kan anordna en kurs till.

- Kök
Inget att rapportera.

§ 65.  Övriga frågar

- Öppet hus på klubben, lördag den 27 augusti. 

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. En som anmält sig, men 
sedan har vi en hel del olika raser i klubben som vi kan presentera.

- Uppvisning och prova på agility. Anna - Carin Hammarlund håller i detta.

- Uppvisning av rallylydnad, Carina Forsberg.

- Tyvärr blir det ingen IGP uppvisning.

- Tipspromenad , som startar löpande under dagen. Ingrid Johansson har ordnat med 
frågor till denna. 1:a pris 300 kr på Gislaveds Hundhälsa. 

- Hundloppis. Möjlighet att hyra ett bord och sälja hundsaker som man inte har 
användning av mera. 50 kr/ bord. 3 anmälda .

- Försäljning av varmkorv och våfflor och fika under dagen.



Sponsorer till klubben med priser.
 Sofie Söderströms ”Gislaveds hundhälsa” sponsrar med ett presentkort.
 Ekhöjden Kennel sponsrar med fina bollar.
Zoo center har sponsrat med diverse saker. Bland annat hundmat, godis och bajspåsar.
Vi tackar dem så mycket!

-  Vimpel till flaggstången, är inköpt och uppsatt.

 Nästa möte den blir medlemsmötet den 8 september kl.19.00
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Christina Josefsson                                               Malin Bennet


