GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20191130

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2019-11-30
Plats: Hos Solveig Eriksson
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, Malin Lundgren,
Carina Svensson, Erika Nordlund, valberedning/Webb
Susanne Edbom

Anmält förhinder: Linda Holmqvist

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

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

§131 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§132 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna.

§133 Rapport från ordförande
Inget.

§134 Rapport från kassör
Ekonomin är fortsatt god.
Carina satt in kontanter på banken, finns 925 kr i växelkassan. Framöver måste vi sluta med
kontanter.
Carina går igenom resultatrapport.
Påbörjar budget inför 2020.

§135 Rapport från informationsansvarig
Inget.
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§136 Rapport från utbildningsansvarig
- Malin haft möte med Ammi på studiefrämjandet som tycker vi ska gå en utbildning i föreningsteknik.
Önskemål att minst 3 st går den. Datum kommer framöver.
Finns en lägenhet i anslutning till studiefrämjandet som går att hyra för 350:-/dygn. Oklart om man får
ha hund i den.
- RAS-utbildning, studiecirkel. 6 ggr+1 praktiskt tillfälle. Ta 500:- inkl. RAS-kompendie. Öppen för alla.
Solveig är cirkelledare. Start tisdag 28/1 kl: 18.30-20.45.
- Önskemål om fortsättning för Anna Holter till våren. Malin tar kontakt.
- Prova-på-nosework blev mycket lyckat, önskemål om fortsättning efter jul.
- Trimkurs, Anna leder. Studiecirkel på 3 ggr. Max 4-5 deltagare. 500:- inkl. trimhäfte. Anna ansvarig.
17/3, 19/3 och 24/3.
- Går det att ha kursutvärdering via studiefrämjandet? Malin kollar upp. Bra med feedback.
- Vardagslydnad i höst?
- Anki kan ej ta massagekurs i nuläget. Anna kollar med Lotta Lilja.
- Jaktinternat i Albacken 16-17/5 för Anna Holter tillsammans med GRK Ångermanland. Erica läser
upp annons. Förtur för GRKs medlemmar. Solveig har fixat en som lagar mat, 2 luncher och en
middag. Ingår i priset. Varje deltagare fixar frukost själv och ev middag fredag. Solveig fixar fika på
dagarna, Erika tar med bröd till mackor på fm. Sista anmälan 20/3.
- Pysseldagen blev tyvärr inställd, ska vi planera för en ny till våren? Carina kollar med Kerstin om
datumförslag och hur många man behöver vara. Carina ansvarig.

§137 Rapport från jaktansvarig
- Inoff jaktprov till hösten 2020, 2019 års prov blev mycket uppskattat. Siktar på samma koncept som
2019. Erica tar upp tips om domare. Erica ansvarig.
§138 Rapport från utställningsansvarig
Open Show 8/8, Annika Thunfors. Anna kollar med Matfors BHK om vi kan hyra där och om de vill ha
köket själva.
Club Show 2022, Malin kollar upp ang Norra.

§139 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Kalibreringshelg 25-26/1, Solveig åker på den genom grk.
2 st. kennel-fbr under 2020. Planera för en öppen fbr i vår.
§140 Manusstopp Golden Nytt
13/1 för material, 27/1 för sektionsspalten
§141 Inkommande skrivelser
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar.
Nyhetsbrev – sektionsdagarna 2020 28-29/3
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§142 Utgående skrivelser
Inget

§143 Övriga frågor
- Årets sektion - Anna skickar in ansökan
- Gemensam kalender med SSRK, Martina meddelar Christer att vi gärna är med
- Carina kollar om vi kan hyra Töva till Årsmöte
- Susanne tar upp info om styrelse 2020
- Hemsidan, behöver uppdateras med aktuellt. Skicka in förändringar till Susanne.

§144 Nästa möte
22 januari 18.30, hos Carina.

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

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

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

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