GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20190814

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2019-08-14
Plats: Hos Erica Raitio
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, Malin Lundgren,
Styrelseelev: Erika Nordlund

Anmält förhinder: Linda Holmqvist, Carina Svensson

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

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

§79 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§81 Rapport från ordförande
Inget

§82 Rapport från kassör
Ekonomin är god.

§83 Rapport från informationsansvarig
Inget.

§84 Rapport från utbildningsansvarig
Malin kollar datum med Åsa för vardagslydnad.

justerare ………… ……………
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§85 Rapport från jaktansvarig
Erica och Martina har lagt upp provet i Österström. Allt fika samlas kring grillplatsen.
Starttid kl 9. Funktionärer samlas kl. 8. Lunchpaus efter hund nr 6.
Skrivare – Solveig
Fält & kast – Malin & Martina
Båt – Erika & Anna
Skytt – Jonas
Fika – Åsa Backe (gärna någon fler!), swish.
Samling – Erica
Prisutdelning – Martina
Lunch till funktionärer: pastasallad och bröd.
Handling sköter Solveig.
Erika tar bröd från bakgården och sopsäckar.
Solveig har assietter och muggar.
Kolla med Carina om hon har servetter m.m.
Pumptermos – 1 från Anna och 1 från Martina.
Ta med kaffebryggare, Erica och Åsa B.
Kylbagar – Erica, Martina & Solveig.
Trimbord till fikat – Erika och Anna.
Tält – Anna
Dummies – 12 fbr-dummies, Anna kollar hur många hon har hemma.
Avspärrningsband – Anna
Skrivbricka och pennor – Solveig
Förberedelser fredag – Erica
Domarpresent – Solveig
Priser – Dummies och goodie bags till alla. Sedan ett bord de får välja ifrån. Det som blir över sparar
till utställningen. Skriv vilka företag som sponsrat till Martina.
Martina skickar PM och gör en startlista som Solveig skriver ut till provet.
§86 Rapport från utställningsansvarig
Anna har fixat royalsponsor till Open Show
Teresia H och Malin i fiket och bestyrelse
Anna är kommissarie. Anna gör katalog, Solveig kopierar upp den.
Solveig fixar domargåva.
Club Show 2022 – domarförslag – Lena Hägglund, Kjell Svensson, Bertil Lundgren, Henrik
Frykstrand, Jobse Sjoerd.
Förslag på plats Merlo Slott, Solveig kollar med dem.

§87 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Inget, inga mer beskrivningar inlagda.

§88 Manusstopp Golden Nytt
Anna skriver in till sektionsspalten.
justerare ………… ……………
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§89 Inkommande skrivelser
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar.

§90 Utgående skrivelser
Inget

§91 Övriga frågor
- Massagekurs med Anki Pettersson, heldag med 8 deltagare i oktober. Anki får ge datumförslag.
- Pysseldag 23/11 med julgröt.
- Hemsidan – Behöver uppdateras med aktuella uppgifter och kanske lite mer presentation på
startsidan. Kan någon fler från oss i styrelsen från tillgång till att uppdatera? Martina kollar med
Susanne. Ta bort träningsdagboken. Lägga in länk till facebook.
- Storåsen 28-29/9 – ev. flyttas.
- Vilka sitter kvar till nästa år? Fundera till nästa möte.
§92 Nästa möte
4 september hos Solveig kl: 18
§93 Mötets avslutande
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

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

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