GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20190129

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2019-01-29
Plats: Hos Solveig Eriksson
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Susanne Edbom, Solveig Eriksson, Hans-Åke Johansson,
Cecilia Bergman.
Anmält förhinder: Linda Holmqvist, Carina Svensson

§94 Mötets öppnande
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§95 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Hans-Åke.

§96 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§98 Rapport från ordförande
Inget särskilt.

§99 Rapport från kassör
Bankkontot är välfyllt.

§101 Rapport från informationsansvarig
Tar upp frågan om hur webbansvarig ska få informationen efter årsmötet när ny styrelse är vald,
något att fundera på för nästa styrelse.

§102 Rapport från utbildningsansvarig
Cecilia har lagt ut intresseförfrågan om Noseworke-kurs och massagekurs FB-sidan, och det finns
intresse. Det blir 2019 års utbildningsansvarig som får jobba vidare med detta.
Kerstin Andersson är tillfrågad till att ha en pysselkurs någon gång under våren som bland annat
innebär att göra hundleksaker, halsband odyl.
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§103 Rapport från jaktansvarig
Anna har tackat nej till att klubben ska ansvara för en ruta på High Coast WT Challange 2019.
§104 Rapport från utställningsansvarig
Inget särskilt.

§105 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Planerar för en funktionärsträff i början av mars.
Regler för anordnande av FB-R har ändrats så endast klubbar kan stå för arrangemanget.
Rosetter och uppfödardiplom vid 5 avkommor är på väg att bli klart.

§106 Manusstopp Golden Nytt
Information till kommande sektionsspalt levereras under mötet.

§107 Inkommande skrivelser
SSRK – Samarbete gällande High Coast WT Challange 2019
GRK – Medlemsstatistik
GRK – Nyhetsbrev

§108 Utgående skrivelser
Tack-kort till sponsorer.
§109 Övriga frågor
Den 18-19 maj kommer det att anordnas en hundmässa på flygfältet i Söderhamn.
Mötet beslutar att: Klubben ska finnas på plats för att representera Golden, aktiviteter beslutas om
senare.
Årsmötet:
Mötesordförande till årsmötet är ordnad.
Annika Thunfors är inbjuden föreläsare för att prata om ”Goldenretriever Då och Nu” före årsmötet.
Mötet beslutar att:
Bjuda på soppa med tillbehör till lunch.
Välja Susanne Edbom till att föra årsmötesprotokoll.

§110 Nästa möte
Söndag 10:e februari efter årsmötet.
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§111 Mötets avslutande
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

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

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