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VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB   Protokoll  

     2020-10-05 

Närvarande:  

Birgitta Forsberg ordförande, Susanne Edbom vice ordförande, Ove Wikström, Mari Kärfstedt, Inger 

Öhrn, Ingela Jonsson, Andrea Dahlberg 

Anmält förhinder: 

Margareth Pettersson 

Frånvarande:  

Jens Wikström 

Mötets öppnande §64 Birgitta hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

   öppnat 

Val  §65 a) Sekreterare 

   Mötet beslutade att välja Inger Öhrn att föra dagens pro-

   tokoll 

   Justerare 

   Mötet beslutade att välja Susanne Edbom som justerare 

Dagordning  §66 Dagordningen lästes upp och godkändes 

Föregående protokoll §67 Ordförande läste upp föregående protokoll som lades till 

   handlingarna 

Ink, utg skrivelser §68-69 Ink lästes upp av ordförande och utg fanns inga 

Ekonomisk rapport §70 Bank: 60840,62 

   Rapport för   

   2019: 32.437 

   2018: 65.518 

Övriga rapporter §71  TÄS – Tävlingar har uförts i helgen, 80 starter lördag, 14 

   idag, söndag. Ordförande gratulerade mästarna i lydnad 

   Ove och i rallylydnad Josefin Bergström och ny domare 

   i rally Mari. 

   RUS – Snön kommer snart... 

   HUS – Tillsätter Andrea. Möte om nya grepp, kortare 

  kurser med färre deltagare (4-6 p), 1 instruktör och 1 

  hjälpinstruktör, 500 kr, inhoppare 80 kr/gg.  

   KÖK – Mari tror det har gått back i helgen men vid 

  snabbkoll av Ingela på swishen så låg inkomsterna på ca 

  2000 kr. Återstår då redovisning av utgifter. 

   Fastighet – Trasiga fönstret är lagat, lampan är lagad men 

  ej ännu uppsatt när skylift erfordras 
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   Utställning – Ulla kontaktar domaren igen 

   Styrelsen – inget att rapportera 

Beslutspunkter §72 a) Ekonomisk status: Ingela tog fram och presenterade

 resultatrapporter på de olika sektionerna. Strumpförsälj-

 ningen är igång och korv/ost listor på gång. Listor för 

 konstlotteriet är på gång 20 lotter/säljare 50 kr/st 

b) Funktionärsfest anordnas av köket 31/10 

Uppdragslista  §73 Uppdragslistan gicks igenom, se bilaga. 

Övriga frågor §74 Flyttning av ÖPPET HUS till ÖPPEN träning  söndagar

 kl 13.00 och vi hjälps åt med detta. Andrea lägger ut info. 

Nästa styrelsemöte §75 1 november kl 17.00 

Mötets avslutande §76 Ordförande tackar för ett effektivt möte och avslutade. 

 

Ljungaverk 2020-10-04 

 

 

----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

Birgitta Forsberg, ordförande  Inger Öhrn, mötessekreterare 

 

 

---------------------------------------------------- 

Susanne Edbom, justerare 

   

    

 


