GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20190604

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2019-06-04
Plats: Hos Carina Svensson
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, Malin Lundgren,
Carina Svensson

Anmält förhinder: Linda Holmqvist, Erika Nordlund

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

§61 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Svensson.

§62 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§63 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs av ordförande och lades till handlingarna.

§64 Rapport från ordförande
Inget

§65 Rapport från kassör
Ekonomin är god.

§66 Rapport från informationsansvarig
Inget.

§67 Rapport från utbildningsansvarig
6 st anmälda till första hjälpen hittills.
Anki Pettersson har gärna massagekurs, återkommer med datum när hon flyttat klart.
Vi kör ingen valpkurs i höst.
Åsa kan köra en vardagslydnad steg 2 i höst. 6 gånger, 800:-.
Prova på-Sund med hund med Malin planeras framöver
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§68 Rapport från jaktansvarig
Marie Karlsson kan vara domare på jaktprovet om datum passar, ej lämnat klart besked ännu.
Ev. kolla med Anette Lövgren om Marie ej kan.
Jonas Hägglund kan vara skytt om datum passar.
§69 Rapport från utställningsansvarig
Domare till 2020 – förstahandsval: Annika Thunfors, andrahandsval: Lena Ohlsson, tredjehandsval:
Bengt Danielsson. 8 augusti 2020. Anna skickar in idag.
§70 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Solveig har beskrivit i Ånge.
Inga anmälda till 6/6.
Förslag att skriva en motion om att det ska krävas FB-R för att ta cert på utställning. Finns redan krav
på extriörbeskrivning/utställning för att starta elitklass jaktprov.
§71 Manusstopp Golden Nytt
Blivit fel månad i utställningsannonsen. Anna har kontaktat GRK och de ska skriva på hemsidan att
det blivit fel. Vi har gjort rättelse på vår hemsida.
§72 Inkommande skrivelser
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar.
Nyhetsbrev.
§73 Utgående skrivelser
Inget
§74 Övriga frågor
- Förslag att ha planeringshelg inför nästa år i Storåsen. Preliminärbokar 28-29/9.
- Martina kollar om vi kan skapa en maillista över medlemmar så vi kan göra utskick med aktuella
aktiviteter.
§75 Nästa möte
3 juli 18.30 hos Carina.
§76 Mötets avslutande
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

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

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