
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2022-12-06
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson, Sekreterare Carin Grönkvist,
 Vice ordförande Reine Lidén, Ledamot Christina Josefsson , Suppleant Jerker 
Andersson, Kassör Karin Lind
 
 Anmält förhinder: Ledamot Malin Bennet, Suppleant Elisabeth Andersson

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

§ 94. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 95. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Reine Lidén och Jerker Andersson

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

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

§ 98. Sektorer 
- Tävling
Vi har ansökt och fått beviljat två officiella lydnadstävlingar 2023. Startklass och 
klass 1 den 20 maj och 23 september. Jonny Pettersson är domare. TL får återkomma 
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, senast i
december 2022.

- Utbildning
Alla kurser är nu avslutade för detta år- tack till alla instruktörer.



Vi ska redan nu börja planera för vårens kurser.
Sofie Söderström har fått möjlighet att pel. boka Martha Lundin den 29-30 april 
2023. 
Martha är nationell och internationell lydnadsdomare. Sedan 2019 även 
landslagsledare för svenska lydnadslandslaget. Hon själv har tävlat många år i de 
högsta klasserna i lydnad, och tror på en individanpassad träning då ingen är den 
andra lik. All träning sker i positiv anda, det ska vara kul att träna! Max 8 ekipage 
samt åhörarplatser. 
Styrelsen ställer sig positiv till detta. Carin G. kontaktar Sofie angående detta. Sofie 
får marknadsföra detta till klubbar runt om.
Övriga detaljer mm utarbetas eftersom.

- Kök
Inget att rapportera.

§ 99.  Övriga frågar
- Valberedningen förslag
Förslaget har delats på  hemsidan, Facebook samt satts upp på anslagstavlan både ute 
och inne.
Det har kommit en uppdaterad version så den som är aktuell är nu uppsatt.

Den 28 november har till styrelsen via e-post inkommit ytterligare förslag till 
mötesordförande på årsmötet.

- Övervakningskamera, strålkastare
Reine L. har kollat , man kan köpa en kamera för 500kr och vill man ha för 
nattfilmning kostar den 1000 kr.
Jerker A. visar en åtelkamera som man kan sätta upp på gaveln av huset. Måste köpa 
till ett kort till den.
Reine L. kontaktar polis angående tillstånd.
Strålkastare till altanen med rörelsevakt kostar ca. 320 kr.

- Meddelande från SKK
Vi har fått en lista på personer som är uteslutna ur SKK och därmed även 
underliggande klubbar. Dessa personer får inte bli medlem eller föra hund vid tävling.

- Nya regelböcker
Nya regelböcker bruks och lydnad behöver köpas in, då reglerna är uppdaterade 
2023. Om klubben ska få klubbrabatt måste den som beställer vara registrerad som 
firmatecknare hos skattemyndighet. Detta för att betalningen sker via Klarna faktura. 
Vi kollar upp.



- Stora planen och stugan är uthyrd till Hovawartägare lördagen den 7 januari.
Ska läggas ut på hemsidan, Facebook och Carin gör anslag. 

- Prislista köket
Ny prislista som gäller from 1 januari 2023. Vi måste höja våra priser, då allt blivit 
dyrare.
Carin fixar en ny lista till köket.

- Möte kommunen
Solveig ska ha möte med kommunen angående den nya ridbanan byggs.

Klubben vill tacka Anders Hansson som har skänkt ramper som vi kan använda att 
ställa gräsklipparen på för rengöring . Stort tack!

 Nästa styrelsemöte 17 januari 2023 kl.18.30
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Reine Lidén                                                          Jerker Andersson


