GOLDENKLUBBENS MEDELPADSSEKTION

Protokoll trån styrelsemöte 2008-07-09. Plats: Hemma hos Carina
Närvarande: Solveig Eriksson, Anders Källström, Maria Sjöberg, Carina Svensson,
Ann-Kristin Sjöberg.
Frånvarande: Anette Lövgren, Jeanette Nyström
§1

Mötets Öppnande
Solveig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Vaj av justerare
Carina 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 ordförande - sektionens framtida storlek
Ett förslag har kommit att Hälsingland och Medelpad ska gå ihop och
bli en sektion.
Nu till helgen ska Gästrikesektionen ha möte och fatta beslut om sektionsindelningen.
Ordförandekonferens den 23 november.

§6

Rapport från sekreteraren
Inget nytt.

§7

Rapport från kassören
Kassören presenterade den aktuella ekonomiredovisningen.

§8

Rapport från jaktansvarig
Det inofficiella jaktprovet kommer att äga rum den 16/7-08 start kl.10:00.
Plats bestämd och funktionärer klara.
Det särskilda jaktprovet kommer att vara under v. 34 i Ange. Domare ej
klar p.g.a. återbud trån den tidigare.
Ansökt om inofficiellt jaktprov för 2009. Datum 25/7.

§9

Rapport från Mental- och Funktionsansvarig
Funktionsbeskrivning - vi har haft 2 beskrivningar under våren.
Eventuellt blir det en till funktionsbeskrivning senare i höst.
Mentalbeskrivningarna den 27 och 28 september är fullbokade.
Ansökt om mental- och funktionsbeskrivning för 2009.

§ 10

Rapport från utställningsansvarig - Open Show
Genomgång inför Open Show den 2/8-08 i Kovland.
Sista anmälningsdag 14/7.
Domare klar.
Ringsekreterare klara.
Ringträning startar kl. 9:00.
Utställningen startar kl. 10:00
Ansökt om Open Show 2009. Datum 1/8.

§ 11 Utbildning- kort lägesrapport (valpkun, instruktönkursen)
Valpkurs och viltspårskurs pågår.
Jaktlydnadskursen är slutförd.
Trimningskurs 14/8 och 20/8 kl.18:30
Prova på kurs och exteriör steg1 ska startas, datum ej bestämt.
I övriga kurser har det kommit in för fä anmälningar.
Förslaget med samarbete med Nbhk har dragits tillbaka.
Valpkursplan och vardagslydnadsplan är ej klara
Helgkurs 8-9 november.
Avslappningsträning - hjälper din hund att slappna av.
Ledarskap - för ett bättre förhållande med din hund.
§ 12 Inkommande skrivelser
Mail från GRK ang. sektionsindelningen.
Mail från GRK ang. ordförandekonferansen den 23/11.
§ 13 Utgående skrivelser
Informationsbrev till medlemmarna.
§ 14 Nästa manusstopp till Golden Nytt
Manusstopp är denl1/8. Resultat från Open Show.
§ 15 Beslutspunkter från mötet
Det beslutades att köpa jackor.
Beslut togs att köpa in 4st. Goldenfilmer.
§ 16 Övriga frågor
Inga frågor.
§ 17 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 10 september kl. 18.30 hos Anders.

§ 18 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
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