GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20170713

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2017-07-13
Plats: Hos Åsa Eriksson
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Susanne Edbom, Hans-Åke Johansson, Solveig Eriksson,
samt suppleanterna Åsa Eriksson och Mia Liljeholm, Maria
Forsberg.

Anmält förhinder: Carina Svensson
§17 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

§18 Val av justerare
Maria Forsberg valdes till att justera dagens protokoll

§19 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§20 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§21 Rapport från ordförande
Medlem Carola ……. från Hälsingland var även intresserad av att sitta i styrelsen så Ordförande
informerar valberedningen.
§22 Rapport från kassör
Ej närvarande och ingen kassarapport fanns till hands, ekonomin är god.
§23 Rapport från informationsansvarig
Mötet beslutar att: Utskick av vykort skall även skickas till nya goldenägare och som tidigare
beslutat, till nya medlemmar.

§24 Rapport från utbildningsansvarig
6 st. anmält intresse för viltspår kurs under hösten, Anna Backe jobbar vidare med att söka instruktör.
Planerar för en trimkurs under hösten.
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§25 Rapport från jaktansvarig
Åsa berättar att det var 16 deltagande hundar på Prova-På-Apporterings dagen och att det var en bra
dag för alla.

§26 Rapport från utställningsansvarig
Mötet beslutar att: Beslut tas via Styrelsegruppen i Facebook under kommande vecka, angående
om Open Show ska genomförs eller ej, då det i skrivande stund endast är 25 anmälda.
Mötet beslutar att: Bestyrelsen ska bestå av Maria Forsber, Teresia Huunanmaa samt Susanne
Edbom.
§27 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
En beskrivning utförd den 14:e juni med Maria Sjöberg som beskrivare, 6 anmälda.
En beskrivning inbokad den 12:e augusti.
Anna Backe är nu auktoriserad testledare.
§28 Manusstopp Golden Nytt
28:e juli.
Jaktansvarig skriver reportage om Prova-På-Apporteringsdagen.

§29 Inkommande skrivelser
Inga.
§30 Utgående skrivelser
Nya medlemmar – 4 st.
GRK – Domare OS 2018
Klubbar – Annons FB-R 12:e augusti
§31 Övriga frågor
Ordförande har bokat Timrå BK:s klubbstuga för en Goldendag den 17:e september.
Webban lägger ut en blänkare redan nu på hemsdan.

§32 Nästa möte
12:e september kl. 18.30 hos Solveig Eriksson
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§33 Mötets avslutande
Anna tackade alla för visat intresse och avslutade därmed mötet.

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

……………………………………..
Susanne Edbom, sekreterare

……………………………………..
Maria Forsberg, justerare
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