PROTOKOLL fört vid styrelsemöte för
Golden retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion
Datum: 2011-10-23
Plats: Hemgården, Stöde
Närvarande: Maria Sjöberg ordf., Anette Lövgren, Susanne
Gärdlund, Christina Ohlsson samt Monica Nilsson ledamöter.
Susanne Almgren och Lena Hildingsson suppl.,

§59
Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§60
Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Lena Hildingsson.

§61
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§62
Föregående protokoll
Gicks snabbt igenom innan dom lades till handlingarna.

§63
Rapport från ordförande
Inget speciellt. Föredrar nyhetsbrevet för oktober.

§64
Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera.

§65
Rapport från kassören
Kassan är mycket god.
Den genomförda utställningen gick med vinst.

§66
Rapport från jaktansvarig
Det planerade WT:t genomfördes ej pga för få anmälda.

……….
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§67
Rapport från utställningsansvarig
Open Show genomfördes med 41 anmälda ekipage. Erfarenheten från utställningsdagen var att
funktionärsanskaffningen hade kunna varit bättre planerad.
Club Show 2012 kommer att genomföras på ”Ängen” på Södra Berget. Kaféterialokalen ingår i hyran.
Depositionsavgiften på 5 000 kr för Club Show 2012 skickas till GRK centralt i början av 2012.
Mötet beslutar att inköpa två nya utställnings-tält. Kostnaden får ej överstiga 5 000 kr.
Mötet beslutar att från och med nu avskriva dom gamla tälten ur inventarielistan.
§68
Rapport från utbildningsansvarig
Trimkursen ej ännu genomförd men under planering. Vardagslydnad pågår.
Mötet beslutar att göra om ”presentkortet” som de som håller kurs får till att utgå som en fast summa av 150 kr.
Alla aktiviteter skall skickas in till studiefrämjandet för att erhålla bidrag.
Christina ombesörjer att detta göras.
Christina informerar om kommande föreläsningar i höst.

§69
Rapport från mental- & funktionsansvarig
En funktionsbeskrivning är utförd.
Det planerade MH:t inställt.

§70
Inkomna skrivelser
-Nytta avtal för Club Show 2012
-5/8 Ny medlemsstatistik
-28/8 Påminnelse inspriationshelg
-1/9 Sektionernas aktiviteter till 2012 års väggalmanacka
-7/9 Nyhetsbrev september
-8/9 Ny medlemsstatistik
-14/9 Nya goldenägare
-5/10 Ny medlemsstatistik

§71
Utgående skrivelser
-3/8 Sektionsspalten

§72
Manusstopp Golden Nytt
Manusstopp är den 10:e november.
Årsmötesdatum och Club Show nästa år skall vara med.
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§73
Övriga frågor
Årsmötet går av stapeln den 19:e februari kl. 15.00.
Åsa önskar att gå instruktörsutbildningen för certifiering.
Christina tar fram mer fakta runt utbildningen och frågan angående sektionens bidrag till detta bordläggs till
nästa möte.

§74
Nästa Möte
15:e januari kl. 18.00 på Hemgården i Stöde.
Sekreteraren bjuder in valberedningen att deltaga.

§75
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

___________________________________
Maria Sjöberg, ordförande

____________________________________
Susanne Almgren, sekreterare

___________________________________
Lena Hildingsson, justerare
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