PROTOKOLL fört vid konstituerande möte med styrelsen för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion
Datum: 2014-03-12
Plats: Riksarkivets lokaler i Fränsta
Närvarande: Torleif Jakobsen, Susanne Gärdlund, Susanne Almgren,
Anette Lövgren, Lena Törngren, Carina Svensson, Teresia Huunanmaa,
Anna Backe och Anna-Karin Romberg
Ej Närvarande: Wiviann Asplund

§8 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§9 Val av justerare
Susanne Gärdlund valdes att justera protokollet.
§10 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§11 Föregående protokoll
Tillägg att Susanne Almgren är webbansvarig.
§12 Rapport från ordförande
Inget att rapportera
§13 Rapport från kassören
Genomgång av budget och ekonomiskrapport.
Gick igenom listan på vad som finns på lager, ex. koppel och visselpipor.
§14 Rapport från infoansvarig
Inget att rapportera
§15 Rapport från utbildnings ansvarig
Söndag 9 mars exteriör 1, 4 st.
Exteriör 2, 27 april och 18 maj, ingen lokal bokad.
Trimkurs 2anmälda.
Viltspårskurs 6 anmälda.
Agility kurs i Fränsta, Susanne A har kursen.
§16 Rapport från jaktansvarig/webbansvarig
Inget att rapportera från jaktansvarig.
Beslutade att ha ett jaktprov 25 maj. Anette Lövgren dömer och Torleif Jakobsen skjuter.
Webbansvarig visade prov på ny hemsida
§17 Rapport från utställningsansvarig
Tackkort skickade till alla sponsorer på Open Show.
Open Show vinter eller sommar. Beslut blev vinter, feb, inget datum bestämt.

§18 Rapport från mentalitet/funktionsansvarig
Funktionsbeskrivning ordnas 17maj. Mark ordnat i Bredsand. Teresia och Susanne kollar
funktionsbeskrivare.
§19 Manusstopp Golden Nytt
Nya styrelsen ska rapporteras in.
Även nya kurer under hösten
Open Show kommer att anordnas under feb 2014.
§20 Inkomna skrivelser
Nya utställnings hundar finns att köpa.
§21 Utgående skrivelser
Resultat inrapporterat till Golden Nytt
§22 Övriga frågor
Förslag till nytt vandringspris till bästa golden under Året.
Teresia hämtar alla golden artiklar som finns hos Christina.
§23 Nästa möte
Före Jaktprovet 25 maj
§24 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för att de närvarat och avslutade mötet.

---------------------------------------Anette Lövgren
Ordförande

----------------------------------------Susanne Gärdlund
Justerare

--------------------------------------Anna-Karin Romberg,
Sekreterare

