
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-10-04
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson, Sekreterare Carin Grönkvist,
 Vice ordförande Reine Lidén, Ledamot Christina Josefsson , 
Kassör Karin Lind, Ledamot Malin Bennet, Suppleant Elisabeth Andersson
 Anmält förhinder: Suppleant Jerker Andersson

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

§ 80. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 81. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Elisabeth Andersson och Reine Lidén.

§ 82. Föregående protokoll.
Föregående protokoll från medlemsmöte och styrelsemöte lästes upp, godkändes, och
lades till handlingarna.

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

§ 84. Sektorer 
- Tävling
Christina Josefsson meddelar att det idag är 7 anmälda till vår appellspårstävling den 
9 oktober.
Vad gäller våra spårmarker till appellen på hösten vill markägaren att vi flytta fram 
den ca 2 veckor. Det eftersom han har svårt att upplåta mark då djuren går ute längre. 
Vi får tänka på det när vi ansöker om tävlingar till 2024. Ansökta tävlingar för 2023 
kan vi inte ändra.
Reine Lidén och Jerker Andersson går alla spår. Elisabeth Andersson och Christina 
Andersson är skrivare, Ingrid Johansson är mottagare på budföringen och Magdalena 
Johansson är tävlingsledare. Christina Josefsson är sekreterare och Solveig Karlsson 
tar köket.



Carin Grönkvist med Hedeforsens Ziva har tävlat appell spår den 1 oktober i 
Smålandsstenar och blev uppflyttad.

Ewa Forsberg och Pia Adolfsson har tävlat lydnad startklass, med godkänt resultat. 
 Var och när samt resultat har vi inte fått besked om.
 Christina Josefsson vill att alla som tävlat eller har andra meriter skickar in sina 
resultat till tävlingssektorn så de kan sammanställa årets resultat till årsmötet.

- Utbildning
Sofie Söderström, Allmänlydnad 2 med 5 deltagare har någon gång kvar.
Solveig Karlsson kommer att en valpkurs som startar den 14 oktober. Till dags datum 
är det 4 anmälda.

Carin Grönkvist har pratat med Magdalena Johansson om att hålla en Tema 
inkallning i oktober. Vi har i skrivande stund fått veta att den kommer att hållas den 
29 oktober kl. 10.00. Max 6 deltagare. Anmälan till Magdalena via telefon. 250 kr 
/deltagare som betalas kontant på plats eller via Swish.

Carin ska även höra med Ingrid Johansson om hon vill ta Tema klicker i höst.

- Kök
Inget att rapportera.

§ 85.  Övriga frågar
- Funktionärsfest blir den 18 november. Plats: klubbstugan. Tid: kl 19.00.
Anmälan måste ut 14 dagar innan.
Vi kollar upp vilka som ska bjudas in. 
Carin ordnar med inbjudan som kommer att skickas via e-post.

- På medlemsmötet var det en person som önskade att vi skickade ut nyhetsbrev.
Styrelsen beslöt att vi kommer att hålla oss till att skicka ut jul och sommarhälsning, 
då vi har både hemsida och Facebook som bra kanaler att informera på.

- En person har kommit med förslag att vi ska göra en lista på allt som behöver göras 
på klubben. Som t.ex. målning, reparation mm. Så alla får information om vad som 
behöver göras. 
Styrelsen beslöt att vi ska göra anslag med arbetsuppgifter som alla kan ta del av. Då 
är det bara att ta för sig!

- Carin Grönkvist är ensam administratör för Gislaved-Västbo Brukshundklubb - 
Medlemsgrupp på Facebook och vill ha hjälp med detta. Inlägg ska godkännas av 
admin. Innan den går till publicering. Elisabeth Andersson ställer upp som admin nr. 
2.



- Vi diskuterade den nya ridbanan som som kommer väldigt nära vår appellplan. Stor 
risk att någon hund kanske drar efter en häst med tråkiga följder, då det inte finns 
något staket mot den skogen.
Ev. ta upp detta till diskussion med kommunen.

 Nästa styrelsemöte 8 november kl.18.30
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Elisabeth Andersson                                                Reine Lidén


