
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2023-01-09 kl 18.30 

Plats:  Västerviks Brukshundklubb 

 

Närvarande: Mi Nilsson (MN) 

 Madeleine Björnskiöld (MB) 

 Anita Lööf (AL) 

 Agneta Sundin (AS) 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare till mötets protokoll 
 

Beslut: MN valdes till justerare 

§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 MB läste protokollet från föregående möte 

Behandlat: Protokollet lades till handlingarna 

§ 4 Kassörens rapport 

Klubben har 217.186:- på bankkontot.  

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: SBK vill ha in förslag på Årets Klubb i Distriktet.  

SBK vill att vi skickar on vår verksamhetsberättelse fr.o.m i år 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: Kurser mm 

MN startade en spårkurs den 11/12 som varit uppskattad. 

Camilla Stenberg skulle kolla upp ang StPr Uppletandeprov samt en informationsdag om 

BH-prov. CS var inte närvarande så det hänsköts till nästa möte  

Behandlat: Tävlingar 

Det ansökt om NW2 TSM den 22-23/4 2023, den är godkänd av SNWK och ligger i 

kalendern. 

Behandlat: VUtbildning 

Jeanette Andersson är intresserad av att gå utbildning till NW-instruktör. Men en egen NW-

instruktör kan vi har fler kurser. 

Beslut: Beslutades att vi skickar Jeanette Andersson på en utbildning. MB meddelar Jeanette detta. 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Inget av behandla 

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Vi har inte fått in några fler offerter, Veteranpoolen har kontaktat oss igen hur planerna ser 

ut. MB svarar att vi återkommer inom en snar framtid  

§ 9 Övriga frågor 



Behandlat: Regelböcker mm 

Vi behöver uppdatera våra regelböcker. Förslag på att det ska finnas i klubbstugan för alla 

discipliner samt att vi köper in till våra aktiva TL. 

Beslut: Beslutades att MN beställer de vi behöver 

Behandlat: Inför årsmötet  

Vi ska bjuda på fika och AL fixar det. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt Budget 

diskuterades. Inför nästa år planerades bla Tävlingar, Medlemsmöten, Renovering av 

klubbstugan, Kurser 2 st vår och 2 st höst, julbord samt en sommarfest 

Beslut: MB skriver dessa och lägger i styrelsegruppen för godkännande där. Sen läggs dessa ut på 

hemsidan 

Behandlat: Kalender 

Vi behöver en ny kalender till klubbstugan där vi kan skriva upp alla våra tävlingar, kurser 

och övrigt som händer på klubben 

Beslut: MN fixar det 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: 2023-02-13 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2023-01-09 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Mi Nilsson 


