
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-11-08
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson, Sekreterare Carin Grönkvist,
 Vice ordförande Reine Lidén, Ledamot Christina Josefsson , 
Kassör Karin Lind, Ledamot Malin Bennet, Suppleant Elisabeth Andersson
 Ej närvarande: Suppleant Jerker Andersson

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

§ 87. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

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

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

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

Noteras bör att bankkontot gått minus med 2000 kr sista kvartalet. Kontakt med 
banken skall tas om vi kan placera pengarna på ett bättre konto.

Kontroll av inkomster och utgifter kurser har gjorts t.o.m. dags datum. Hittills kan vi 
se att vi trots avtalsinstruktörer gjort en liten vinst.

§ 91. Sektorer 
- Tävling
Vad gäller våra spårmarker till appellen på hösten får vi kanske använda de marker vi 
har tillgång till i Södra Mo till nästa år, då vi ser det som omöjligt att flytta fram 
tävlingen dels p.g.a. av jakt och dels p.g.a. att det sprids flytgödsel senare på hösten.



 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, senast i
december 2022.

- Utbildning
Pågående kurser:
Sofie Söderström, har en kurs för daglediga på tisdagar med 7 deltagare.
Solveig Karlsson har en valpkurs med 6 deltagare.

Tema inkallning med Magdalena Johansson 29 oktober, inställd p.g.a. inga 
anmälningar. 

Ingrid Johansson med Tema klicker den 30 oktober, inställd då det var endast 1 
anmälning.
Vi gör ett nytt försök till våren.

- Kök
Inget att rapportera.

§ 85.  Övriga frågar
- Inbrott - larm offert mm.
Vid inbrottet den 8/10-22 stals startpistolen och dörren till kontoret samt låset bröts 
sönder. Dörr och nytt lås blev insatt igår. 
Styrelsen beslöt  endast styrelsen ska har tillgång till datarummet. 

 Styrelsen beslöt att ny startpistol måste köpas in p.g.a. av vårens tävlingar och annan 
träning. Vi har fått utbetalt 2790 kr för inköp av denna från försäkringsbolaget.
Vi har en självrisk på ca. 4800 kr. 

Offert på inbrottslarm slutade på 11665 kr + 75 kr månad för chip. Lokala vakten 170
kr/månad.
Styrelsen beslöt att det det blir för dyrt. Vi får heller ingen rabatt på årskostnaden från
försäkringsbolaget trots installerat larm.
Därför beslöts det att lösa detta på annat sätt, t.ex. via inköp av egna kameror samt 
rörelsekänsliga strålkastare. Kamera inomhus samt på altanen får sättas upp utan 
tillstånd. Reine L. kollar upp detta.

- Årsmöte
Årsmöte bestämdes till den 25 februari 2023 kl. 18.00.
Plats: Carlssons Matsalar. Anmälan om man vill äta middag till Karin Lindh.
Kallelse till årsmötet skall var medlemmarna tillhanda senast 1 januari 2023. 
Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga 7 dagar innan mötet.



- Medlemsmöten 2023 den 27 april och 7 september.

- Funktionärsfest  den 18 november 2022. Plats: klubbstugan. Tid: kl 19.00.
 14 st har anmält sig. Karin L. beställer mat imorgon. 

-  Höstens städdag ställs in.

- Carin G och Solveig K kommer att städa stugan onsdagen den 16/11 inför 
funktionärsfesten.

- Anslag med vad som behöver göras på klubben kommer att sättas upp på 
anslagstavlorna. Se bilaga 1.

- Solveig K. Har kontaktat Therese Lakatos på kommunen angående den pågående 
byggnationen av ridvägen utanför vår appellplan. Hon visste inget om detta.
Vi fick telefonnummer till GARK:s chef Cecilia Johansson, som vi ska bjuda in till 
ett möte och diskutera angående ev. staket mot ridvägen, då den ligger väldigt nära 
vår plan.
Stor risk att någon hund kanske drar efter en häst med tråkiga följder. 
Solveig kallar till detta möte.

 Nästa styrelsemöte 6 december 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


