
Protokoll 
Vimmerby Brukshundklubb 

      Protokoll fört vid styrelsemöte 
     190822 

 
 
Närvarande: Yvonne Öhman, Lena Gremar, Charlotta Holmgren, Lena Forsberg, 
Per Samuelsson och Emma Gustavsson 
 
§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av mötesordförande Lena Gremar 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 
 
§4 Rapporter 
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 112 398 kronor på banken och 
1036 kronor i handkassan. 
 
§5 Inkommande och utgående post 
Ingen inkommande post 
Ingen utgående post 
 
§6 Instruktörskläder - leksaker/väska 
Det har inkommit önskemål från instruktörerna att de vill ha ett klädesplagg med 
tryckt text där det framgår att man är instruktör på klubben, exempelvis en väst som 
man använder vid kurstillfällena. 
Likaså två väskor med x antal leksaker som kan användas på kurserna. 
Styrelsen beslutar att detta får köpas in efter att prisuppgift lämnats till styrelsen. 
 
§7 Kurs - Mentalkurs Mera Mental M3 
Utbildningsansvarig Emelie Lindblom har en förfrågan angående en kurs 12-13 
oktober för främst instruktörerna, styrelsen beslutar att om någon vill åka på denna 
betalar klubben kursen.  
 
§8 Uppföljning medlemsmöte 
Sekreterare Emma Gustavsson sammanställer de ideer och förslag som kom upp på 
medlemsmötet, “fler ungdomar till klubben”, “köksansvarig”. 



§9 Vitvaror klubbstuga 
Klubbstugans vitvaror behöver bytas ut, förslag även på att installera en diskmaskin, 
för att på så sätt kunna fasa ut hanteringen av engångsartiklar. 
Yvonne Öhman och Lena Gremar åtar sig att ta in offerter, styrelsen jobbar sedan 
vidare utifrån dessa. 
 
§10 Michelles kurs - uppföljning 
Det var 16 st ekipage med hund och 10 st åhörare under kursens två dagar, det 
finns intresse att försöka få Michelle till klubben igen under våren 2020.  
 
§11 Mejl från medlem 
Sekreterare Emma Gustavsson läser upp ett mejl som kommit till styrelsen från en 
medlem. Styrelsen tar till sig av informationen och kommer att ta vissa saker vidare 
till nästa medlemsmöte. 
 
§12 KM lydnad 
KM i lydnad är flyttat till Hundens Dag 5 oktober, detta pga att det var få anmälda 
och det är svårt att få tag i domare. 
 
§13 Nästa möte  
Nästa möte är 26/9 Sektorsmöte kl 18.00 och styrelsemöte 19.00 
 
§14 Mötets avslutande 
Mötesordförande Lena Gremar avslutar mötet 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………..                  …………………………………………. 
Lena Gremar       Emma Gustavsson 
Mötesordförande       Sekreterare 


