GRK Medelpad/Hälsingland

Konstituerande styrelsemöte

20190218

Protokoll fört vid Konstituerande styrelsemöte för Golden
Retrieverklubben Medelpad/Hälsinglandssektion
Datum: 2019-02-18
Plats: Hos Carina i Sörnedansjö
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamot
Carina Svensson, Solveig Eriksson, Erica Raitio, Martina
Raitio, Suppleant Malin Lundgren, Linda Holmqvist samt
styrelseelev Erika Nordgren
Anmält frånvaro:

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Carina Svensson

§3 Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning fastställdes

§4 Val av kassör
Carina Svensson

§5 Klubbens firmatecknare
Beslut: Att utse ordförande Anna Backe samt kassören Carina Svensson att var för sig äga rätt att
teckna föreningens konton.

§6 Övriga styrelseledamöters ansvarsområden
Vice ordförande/Mental och funktionsansvarig: Solveig Eriksson
Sekreterare/info: Martina Raitio
Jaktansvarig: Erica Raitio
Utställningsansvarig: Anna Backe
Utbildningsansvarig: Malin Lundgren
Styrelseelev: Erika Nordlund
Webbansvarig: Susanne Edbom

§7 Öriga frågor
- Till sektionsdagarna 23-24/3 valdes Solveig Eriksson, Anna Backe, Erica Raitio, Malin
Lundgren, Linda Holmqvist samt Eva Persson att åka. Solveig och Anna respresenterar
sektionen på fullmäktigemötet.
justeras ……....

…….…
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-

Anna har köpt in rosetter för FB-R, kommer att säljas till andra klubbar i distriktet samt
uppfödare.
Medlem i vår sektion erhåller gratis rosett vid genomfört FB-R.

-

Pysseldag med Kerstin Andersson, Kennel Rossmix, planeras till 6/4. Carina kollar och bokar
Töva. Medlemmar ska betala materialkostnader samt för lunch.

-

Diskussioner kring datum för Open Show, flera andra utställningar 1/9. Förslag att byta till
14/9 eller 15/9. Anna kollar om det är möjligt att byta.

-

Föreläsning med Annika Thunfors planeras mot hösten.

-

Hundmässa i Söderhamn 18-19/5. SSRK har uppvisningar, vi står i rasmonter och
representerar klubben. Anna fixar material.

-

Linda har bokat hundhallen i Söderhamn för utställningsträning 5+12/3 samt för rallyträning
19+26/3 och 2+9/4. Linda lägger ut på facebook så lägger Susanne på hemsidan.

-

Malin går utbildning till friskvårdsinstruktör – kan ha info och prova på-dag framöver.

-

Malin kollar vidare om utbildningar som föregående styrelse pratat om.

-

Prova på jakt, ev. inoff jaktprov – Erica spånar vidare.

-

Erica kollar om vi kan ha träningar i Töva.

-

ALLA kan hålla i ”söndagsträningar”, bra om plats varierar.

§7 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 6:e april i Töva efter pysseldagen.

§8 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat.

………………………………………
Anna Backe, ordförande

………………………………………
Martina Raitio, sekreterare

………………………………………
Carina Svensson, justerare
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