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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2019-03-11
Plats: Hos Erica Raitio
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio
Styrelseelev Erika Nordlund

Anmält förhinder: Linda Holmqvist, Carina Svensson, Malin Lundgren

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

§27 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Erica Raitio.

§28 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§30 Rapport från ordförande
Inget.

§31 Rapport från kassör
Närvarar ej, ekonomin är god

§32 Rapport från informationsansvarig
Inget

§33 Rapport från utbildningsansvarig
Närvarar ej, Nose Work prova på-dag skjuts till hösten
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§34 Rapport från jaktansvarig
Förslag att vi har ett inofficiellt B-prov istället för WT. Mötet håller med. Erica kollar vidare. Planeras
under augusti, Erica kollar domare och mark, förslag Österström.
§35 Rapport från utställningsansvarig
Open show flyttad till 22 september i Klass Arena. Domare bor på Söråkers Herrgård.
Solveig frågar Lena Larsson om ringsekreterare, hon tackar ja.
Martina fixar annons efter tidigare mall. Anna tar emot anmälningar.
Egen servering i Klass, jaga folk till detta.
Ha en ansvarig för prisinsamling, alla kan jaga priser men se till att ha koll att vi inte går till samma
ställen.
Rosetter och guldhundar finns.
Förslag att trycka upp dummies till klassvinare, mötet håller med.

§36 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
5 maj planeras en FB-R kennelbeskrivning
6 juni planeras en FB-R med öppen anmälan
Kolla med Hälsingland om det ska hållas någon beskrivning där.

§37 Manusstopp Golden Nytt
21/4. Martina fixar annons till Openshow.
5/5 till sektionsspalten. Prata om detta vid nästa möte.

§38 Inkommande skrivelser
Inget

§39 Utgående skrivelser
Nya styrelsen till huvudstyrelsen
§40 Övriga frågor
- Diskussion kring hemsidan. Förslag att ta bort verksamhetsplanen på startsidan och istället lägga
fram det vi verkligen planerar. Påminna flera gånger om aktiviteter på facebook.
- Beslut om att inte ställa in pysseldagen än. Hellre annonsera mera och ev. ta in icke medlemmar.
Pratar om att ta catering till lunch, tex. Revenfelds
- Anna kollar på hur offentlig facebook-sidan är och öppnar om möjligt upp den mer för allmänheten.

§41 Nästa möte
Söndag 6e april efter pysseldagen, ca: kl 16.
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§42 Mötets avslutande
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

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

……………………………………..
Erica Raitio, justerare
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