PROTOKOLL fört vid styrelsemöte för Golden Retriever
Klubbens Medelpad/Hälsinglandssektion.
Datum:20141007
Plats: Riksarkivet i Fränsta
Närvarande: Torleif Jacobsen, Anette Lövgren, Carina
Svensson, Susanne Almgren, Solveig Eriksson och Anna
Backe.
Frånvarande: Lena Törngren, Wiviann Asplund, Susanne
Gärdlund, AnnaKarin Romberg och Teresia Huunanmaa.
§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justerare och tillfällig sekreterare
Anna Backe valdes till sekreterare och Carina Svensson valdes till att justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§4 Föregående protokoll
Lästes upp av ordförande.
§5 Rapport från ordförande
Inför förra mötet ringde Lena Olsson från huvudstyrelsen och hörde sig för om verksamheten.
Hade varit bra med en hint om senaste inlämningsdag för motioner till huvudstyrelsen skulle in.
§6 Rapport från kassören
Genomgång av ekonomirapport.
Intäkter från FBR.
Kommande kostnader för utbildning av beskrivare.
Redovisning av inkomster från femkampen.
Tittat på budgetförslag inför Open Show.
Beslut om årsbudget på nästa möte.
§7 Rapport från informationsansvarig
Styrelsen önskar få informationsmail vidarebefordrade.

§8 Rapport från utbildningsansvarig
Blev ingen agilitykurs p.g.a få anmälda.
§9 Rapport från jaktansvarig
Beställ rostetter ifall vi ska ha prov. Fundering på att ha Working Test för nybörjare.
§10 Rapport från utställningsansvarig
Rosetter beställda.
Annons för Open Show inskickad till Golden Nytt.
AnnaKarin skriver hänvisning till annonsen i spalten.
Maria Sjöberg tar emot anmälningar men anmälningsblankett och länk till Maria läggs inte ut på
hemsidan förrän i början av December.
§11 Rapport från mentalitets/funktionsansvarig
FBR den 27/9 och två hundar beskrevs.
§12 Manusstopp Golden Nytt
27/10. I spalten ska det finnas hänvisning till Open Show
§13 Inkomna skrivelser
Inga
§14 Utgående skrivelser
Inga
§15 Övriga frågor
Krångligt om klubben ska ha egen pistol eftersom den måste förvaras i ett låst vapenskåp,
Valberedningen, represeterad av Solveig, berättade hur det ligger till och vilka som vill fortsätta
respektive sluta.
Begrunda nya jaktprovsregler som börjar gälla från 2017.
Tipspromenad vecka 43 annordnas av Anna och Teresia.
Årsmöte 20150218 18.30 i Fränsta.
§16 Nästa möte
20150120 hos Carina.
§17 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla som närvarat och avslutade mötet.
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