GOLDENKLUBBENS MEDELPADSSEKTION

Protokoll från styrelsemöte 2008-05-08. Plats: Hemma hos Ann-Kristin
Närvarande: Solveig Eriksson, Anders ~ällström, Maria Sjöberg, Carina Svensson,
Jeanette Nyström, Ann-Kristin Sjöberg.
Frånvarande: Anette Lövgren
§l

Mötets Öppnande
Solveig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Maria utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§3

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapport från ordrorande
Lite information från sektionsdagama och fullmäktigemötet presenterades,
bl.a. att våra protokoll ska läggas ut på hemsidan.
Alla medlemmar kan byta sektion om de önskar, men det måste meddelas till
huvudklubben. Samarbete mellan rasklubbarna önskas.
Maria berättade om exteriörseminariet som hon deltog i.
Stencilier från jakt och utbildningsseminariet delades ut.

§6

Rapport från sekreteraren
Har skickat in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, balans-& resultaträkning
budget och årsmötesprotokoll.

§7

Rapport från kassören
Kassören presenterade den aktuella ekonomiredovisningen.

§8

Rapport från jaktansvarig
Det inofficiellajaktprovet kommer att äga rum den 1617-08.Funktionärer klara.
Det särskilda jaktprovet kommer att vara under v.34 i Ange.

§9

Rapport från utställningsansvarig
Familjedagen blir i Töva den 11/5-08.
Arets Open Show äger rum den 2/8 på Anäsparken i Kovland.
Anmälan till nästa års Open Show måste göras före 1/8-08
Anmälan till Club Show 2011 måste göras före 1/8-08

§ 10 Rapport från utbildningsansvarig
En Jaktlydnadskurs kommer att genomföras den 17-18 maj, 6 anmälda.
Valpkurs ska startas upp, förslag att starta upp den nu i vår och göra ett
sommaruppehåll för att sedan fortsätta till hösten.
Viltspårskurs startar den 14/5. Kursplaner är på gång till valpkurs och vardagslydnad.
En första kontakt är tagen med Njurunda BHK.

§ 11 Rapport från Mental- och Funktionsansvarig
Funktionsbeskrivning - endast 2 anmälningar, ändrat datum till den 17juni,
den 4 juni stryks eftersom inga anmälningar kommit in.
Mentalbeskrivning - få anmälningarna ännu.
§ 12 Inkommande skrivelser
Nyhetsbrev april
Nyhetsbrev maj
§ 13 Utgående skrivelser
Annons Open Show
Information till spalten i Golden Nytt
Arsmöteshandlingar
§ 14 Nästa manusstopp till Golden Nytt
Nästa manusstopp för Golden Nytt är den 11 augusti.
§ 15

Övriga frågor
Ett informationsblad om Medelpadssektionens aktiviteter borde göras för att kunna
skickas ut till medlemmarna i början av varje år.

§ 16

Beslutspunkter från mötet
Inköp av grill
Endast sektionens egna aktiviteter ska annonseras på hemsidan.
Utskick av informationsbladet till våra medlemmar en gång per år.
Arets utskick ska skickas ut före midsommar.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 9juli kl.18.30 hos Carina.

§ 18

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Ann-Kristin Sjöberg

Godkännes

Justeras

Solveig Eriksson
Ordförande

Maria Sjöberg

