GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20180403

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2018-04-03
Plats: Hos Solveig Eriksson
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Susanne Edbom, Solveig Eriksson, Linda Holmqvist samt
speciellt inbjudna Eva Persson och Ammi Gyllenquist.

Anmält förhinder: Carina Svensson, Hans-Åke Johansson och Cecilia Bergman
§9 Mötets öppnande
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Ammi tar vid och berättar och informerar om studiefrämjandet i sin helhet. Hon understryker
aktiviteten HUNDENS VECKA som i år går av stapeln 10-16 september, v. 37.

§10 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Solveig Eriksson.

§11 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§12 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs av Sekreteraren och lades till handlingarna.

§13 Rapport från ordförande
Inget att rapportera.

§14 Rapport från kassör
Ej närvarande.
Ekonomin är god.

§15 Rapport från informationsansvarig
Inget att rapportera.

§16 Rapport från utbildningsansvarig
Ej närvarande.
Vardagslydnadskurs planeras och startas så fort det blir mindre snö.
Mötet beslutar att: Inköp av 4 trim saxar ska göras.
justerare ………… ……………
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§17 Rapport från jaktansvarig
Vi pratar om ”High Coast WT Challange”. Goldenklubben ska stå för 5 funktionärer + fika till dessa.
Ordf. och jaktansvarig jobbar vidare i ämnen.

§18 Rapport från utställningsansvarig
Platsen är klar, Matfors BK. 1:a juni är sista ansökningsdag för domare till 2019, beslut tas på nästa
möte.

§19 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Tre FB-R är nu planerade
6/6 Enånger kennelbeskrivning
29/7 Sundsvall öppen för alla
30/9 Sundsvall kennelbeskrivning
31:a maj kl. 18.00 kommer en utbildning för kastare att genomföras.
Linda och Solveig jobbar för att genomföra en kastar-utbildning i Hälsingland.
§20 Manusstopp Golden Nytt
21:a april
Pågående trimkurs kommer att skickas in som reportage

§21 Inkommande skrivelser
Inget.
§22 Utgående skrivelser
Goldennytt- Annons OS
§23 Övriga frågor
Inga.

§66 Nästa möte
28:e maj kl. 18.00 via skype.

§67 Mötets avslutande
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

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

……………………………………..
Solveig Eriksson, justerare
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