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M,edelpadsektionen

Protokoll rört vid styrelsemöte med styrelsen för sektionen.
Plats: Hos Solveig Eriksson
Tid: 2008-09-10

Närvarande: Solveig Eriksson
Anders Källström
Carina Svensson
Anette Lövgren
Jeanette Nyström
Maria Sjöberg

Ej närvarande:Ann-Kristin Sjöberg

§l Mötets öppnande
Ordförande Solveig Eriksson hälsade alla välkomna till mötet.

§2 Val av justerare
Till justerare valdes Carina Svensson

§3 Dagordningens godkännande
Godkändes med tillägg:

Övriga frågor och Beslutspunkter byter plats.
Övrig fråga: Klubbkläder
Övrig fråga: Frys

§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Rapport från Ordförande
Ordförande meddelade att kallelse till Ordförandekonferens den 23
november har kommit. Solveig anmäler sig och åker.

§6 Rapport från Sekreteraren
Ingen rapport eftersom sekreteraren ej är närvarande.

§7 Rapport från Kassören
Kassören presenterade det ekonomiska läget. Alla fakturor har inte
kommit in för utställningen och jaktprovet så inget slutgiltigt resultat
kan redovisas just nu.



§8 Rapport från Jaktansvarig
Det inofficiella jaktprovet fungerade bra. Domare till nästa års
inofficiella jaktprov är tillfrågad.
P.g.a. domarproblem och få anmälningar fick årets särskilda jaktprov
ställas in.
Jaktansvarig undersöker om vi kan genomföra ettjaktinternat nästa år.
Jaktansvarige har gått en mocktrailutbildning genom GRK. Den
genomfördes under goldenspecialen.

§9 Rapport från Mental- och Funktionsansvarig
Funktionsbeskrivning:
- En till beskrivning med 5 hundar är genomförd. 2 beskrivningar är

planerade under hösten.
Mentalbeskrivning:

2 beskrivningar i september planerade. Funktionärerna är klara.
Banan i Njurunda är bokad. Maria undersöker om Njurunda BHK
vill ansvara för mat och fika under dagen.

§IO Rapport från Utställningsansvarig
Open Showen flöt på bra, Carina har skickat ut tackkort til alla
sponsorer och funktionärer.
Vi har fått ok från GRK på vårt första val av domare till nästa års Open
Show. Carina skickar en inbjudan. Anäsparken är bokad till nästa år.

§Il Rapport från Utbildningsansvarig
En vardagslydnad ska starta upp under hösten. Instruktör är klar.
Viltspårkursen är avslutad.
Just nu pågår en Valpkurs, en Prova-på kurs och en Exteriörkurs steg I.
Vi har fått intresseanmälningar från personer som vill hjälpa till och
vara hjälpinstruktörer på våra kurser, Jättekul.
För övrigt så är det dåligt intresse för kurser just nu.
Den 8-9 november blir det en helgkurs med Gunilla Wedeen.
Föresläsning om Ledarskap på lördagen och Avslappningskurs med
teori och praktik på söndagen. Max 6 personer med hund på
avslappningskursen. Maria lägger ut på hemsidan. Solveig undersöker
lokalfrågan. Jeanette kontaktar Gunilla och fortsätter planeringen för
helgen.

§I2 Inkomna skrivelser
Sektionsindelning
Inbjudan till Ordförandekonferens
Regler och anvisningar för webbplatser från GRK
Webbpolicy från GRK
Webbpolicy för länkade webbplatser från GRK
GRK Nyhetsbrev augusti från GRK
Information från utställningsansvarig i GRK
Inbjudan till Föreningskunskapskurs från Studiefrämjandet
Godkänd ansökan om domare till nästa års Open Show



-

§13 Utgående skrivelser
Information till Golden Nytt
Tackkort till sponsorer och funktionärer på Open Showen

§14 Manusstopp till Golden Nytt
Manusstopp till nästa Golden Nytt är den 27 oktober.
Maria sätter in information om kurser mm samt att årsmötet nästa år
blir den 4 februari kl 19.00 i VnKK's lokaler i Birsta.

§15 Övriga frågor
Inbjudan till föreningskurs i oktober - ingen kan gå. Jeanette
meddelar Studiefrämjandet.
GRK har skickat ut ett informationsbrev att de delat upp
Gästriklandssektionen mellan Medelpad och Dalarna. Information
till medlemmarna kommer i nästa Golden Nytt. Solveig kollar upp
med GRK om vi kan få hjälp att gå ut till de nya medlemmarna
med information. Ny struktur på sektionen kommer också att
krävas. Vi blir en stor sektion med långa avstånd.
Maria har kollat upp klubbklädesfrågan. Det går att få ett
brodyrkort gjort utefter en valp bild. Vi köper det och sedan trycker
vi upp i första hand jackor till intresserade medlemmar. Färgen på
kläderna blir svart.
Vi behöver frysmöjligheter för vilt. Jeanette kan ha en frys hos sig
mot ersättning av elen.
Årsmötet nästa år blir den 4 februari kl 19.00 i VnKK' s lokaler i
Birsta.

§16 Beslutspunkter
Föreläsning med Gunilla Wedeen 8/11. Priset blir 500 kr inkl.
lättare lunch.
Föreläsning och Avslappningskurs med Gunilla Wedeen 8-9/11.
Priset blir 1200 kr inkllättare lunch båda dagarna.
Inköp av brodyrkort till klubbkläder samt jackor. Maria beställer.
Inköp av frys. Maria och Jeanette köper och ordnar frakt.

§17 Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 27 november kl.18.30 hos Anders.

§18 Mötet avslutande
Ordförande tackar att alla kom och avslutar därmed mötet.

Vid pennan Justeras

Maria Sjöberg Carina Svensson Solveig Eriksson
Ordförande


