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Protokoll fört vid styrelsemöte med styrelsen för sektionen.
Plats: Hos Jeanette Nyström
Tid: 2008-11-27

Närvarande: Solveig Eriksson, Anders Källström, Jeanette Nyström, Maria Sjöberg

Ej närvarande:Ann-Kristin Sjöberg, Carina Svensson, Anette Lövgren

§1 Mötets öppnande
Ordförande Solveig Eriksson öppnade mötet med att hälsade alla hjärtligt
välkomna.

§2 Val av justerare
Till justerare valdes Jeanette Nyström

§3 Dagordningens godkännande
Den nya dagordningen godkändes

§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna

§5 Rapport från Ordförande
Vi hade Karin Lövkvist som representant på Ordförandekonferensen den 23
november. Hon rapporterade vad som sades och minnesanteckningar bifogas
protokollet.

§6 Rapport från Kassören
Kassören presenterade det ekonomiska läget. Nästan allt har inkommit och
läget ser bra ut.

§7 Rapport från informationsansvarig
Ingen rapport eftersom sekreteraren ej var närvarande

§8 Rapport från Utbildningsansvarig
- Föreläsningen Hundspråk och avslappning genomfördes under november.
Bra uppslutning och alla tyckte den var bra.
- Vi kommer att anordna en utbildning för funktionsbeskrivare under 2009.
- Intresset för att anmäla till kurser är dåligt just nu, vi hoppas på ökat intresse
under våren.

§9 Rapport från Jaktansvarig
Ingen rapport eftersom ansvarige ej var närvarande
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Rapport från Utställningsansvarig
Ingen rapport eftersom ansvarige ej var närvarande

Rapport från Mentalitets/Funktionsansvarig
-Mentalbeskrivningarna i september fungerade bra. Totalt 17 hundar beskrevs
under 2 dagar.
- Funktionsbeskrivningen i oktober flöt på bra och 13 hundar beskrevs.

Manusstopp till Golden Nytt
Nästa manusstopp 20 januari, behandlas på nästa möte

Inkomna skrivelser
-Nyhetsbrev september
-Nyhetsbrev oktober
- Minnesanteckningar från ordförandekonferensen

Utgående skrivelser
- Information till Golden Nytt om årsmötet den 4 februari 2009

Beslutspunkter
-Den jacka som ska beställas heter FELDA
-Sektionen ska ansöka om klubbmästerskapet 2011
- Sektionen ska ansöka om Club Show 2012
-Vi ska uppvakta en medlem som fyller 60 år
-Redovisning till sektionskampen ska skickas in

Övriga frågor
-Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och Budget ska göras till nästa
möte. Solveig skickar runt och sammanställer.

Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 15januari kl. 18.30 hos Anders.

Mötet avslutande
Ordförande tackar alla för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Justeras

Jeanette Nyström Solveig Eriksson
Ordförande


