PROTOKOLL fört vid styrelsemöte för
Golden retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion
Datum: 2011-07-17
Plats: Hemgården, Stöde
Närvarande: Maria Sjöberg ordf., Anette Lövgren, Susanne
Gärdlund, Christina Ohlsson samt Monica Nilsson ledamöter.
Susanne Almgren och Lena Hildingsson suppl.,

§42
Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§43
Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Susanne Gärdlund.

§44
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§45
Föregående protokoll
Diskussioner ang. Club Show 2012 fördes. Protokollet lades sedan till handlingarna.

§46
Rapport från ordförande
Maria informerar om inbjudan till inspirationsträffen som kommer att genomföras den 22-23 oktober på Tånga
Hed.

§47
Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera.

……….
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§48
Rapport från kassören
Kassan är god.
Det utförda jaktinternatet gick med vinst.

§49
Rapport från jaktansvarig
Jaktinternat genomfört med mycket god respons från medverkande.
Det planerade inofficiella jaktprovet blev inställt på grund av för få anmälda.
Mötet beslutar att ej genomföra WT med mindre än 25 anmälda ekipage.

§50
Rapport från utställningsansvarig
Några anmälda till Open Show har i skrivande stund inkommit.
Mötet beslutar att det skall vara minst 30 anmälda för att Open Showen skall utföras.

§51
Rapport från utbildningsansvarig
Trimningskurs kommer att starta inom kort. Vardagslydnad kommer att startas under v. 35.
”Prov-dummysarna” finns nu hos Solveig Eriksson inför kommande funktionsbeskrivning.

§52
Rapport från mental- & funktionsansvarig
En funktionsbeskrivning är utförd.
Timrå Brukshundklubb hyrt för MH 1-2 oktober. Beskrivare är anordnad till den 1:a.
Mental- & funktionsansvarig med hjälp från fler, försöker att få till MH båda dagarna.

§53
Inkomna skrivelser
5 juni – Medlemsstatistik
13 juni – Inbjudan till inspirationshelg.

§54
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

Sida 2 av 3

……….

……….

§55
Manusstopp Golden Nytt
Manusstopp är den 18:e augusti.
Sekr. meilar bilder till utställningsansvarig på jaktinternatet för reportage till tidningen.

§56
Övriga frågor
Utbildningsansvarig har inköpt vykort och fixar utskick till nya medlemmar.

§57
Nästa Möte
Söndag 23:e oktober kl. 17.00

§58
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

___________________________________
Maria Sjöberg, ordförande

____________________________________
Susanne Almgren, sekreterare

___________________________________
Susanne Gärdlund, justerare

Sida 3 av 3

