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  Gagnef-Floda Brukshundklubb  Protokoll VU Beslut 

                           Datum: 2020-05-03  VU 1 - 2021                      

    

  

Gagnef-Floda Brukshundklubb 1 Organisationsnummer: 882602-0086 

Paviljongv 41                                                                                                                                                                  Bankgiro:  5933-2841 

785 44 DALA-FLODA     Hemsida: www.g-fbk.se                                                        

    

Närvarande: Lena Dyrsmeds, Linda Kvalöy Johansson, Jessica Hamrin 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

§ 2 Mötets beslut 

Mötet har på Messenger beslutat att köpa en startpistol snarast möjligt. 

 

§ 3 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Linda Kvalöy Johansson, kassör 
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Närvarande: Lena Dyrsmeds, Linda Kvalöy Johansson, Jessica Hamrin 


 


§ 1 Mötets öppnande 


 


§ 2 Mötets beslut 


Mötet har på Messenger beslutat att köpa en startpistol snarast möjligt. 


 


§ 3 Mötets avslutande 


 


 


Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 


 


 


_____________________________________ _____________________________________ 


Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 
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Linda Kvalöy Johansson, kassör 
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