
GRK Medelpad/Hälsingland Styrelsemöte 20150304

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden 
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion

Datum: 2015-03-04
Plats: Via Skype
Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter 
Carina Svensson, Susanne Almgren och Anna-Karin 
Romberg, suppleant Theresia Huunanmaa
Teresia Huunanmaa går in som ordinarie ledamot då 
       Anna Back är frånvarande.

§8 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§9 Val av justerare
Carina Svensson valdes till att justera dagens protokoll

§10 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

 
§11 Föregående protokoll
Ordförande går igenom protokollet för den 20:e januari.

§12 Rapport från ordförande
Inget att rapportera.

§13 Rapport från kassör
Kassören går igenom resultatet för Januari - Februari och ekonomin är stabil.

§14 Rapport från informationsansvarig
Inget att rapportera.

§15 Rapport från utbildningsansvarig
Ej närvarande.

§16 Rapport från jaktansvarig
Anette spånar vidare på ett WT för nybörjarklass . 

justerare …………   ……………
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§17 Rapport från utställningsansvarig
Ingen ansvarig utsedd.
Mötet beslutar att: Open Show 2016 ska utföras den 13:e augusti.
Kassören tar fram förslag på domare till nästa möte.

§18 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Ej närvarande.
Ordförande informerar om att det den 24:e april kommer vara en träff för beskrivare  inom FB-R.
En blänkare har lagts ut på hemsidan om att börja anmäla till FB-R redan nu.

§19 Manusstopp Golden Nytt
Manusstopp är den 28:e april. Vad som ska föras in bortläggs till nästa möte.

§20 Inkommande skrivelser
GRK - Statistikrapport Februari.

§21 Utgående skrivelser
Nya styrelsen - GRK.

§22 Övriga frågor
 Mötet beslutar att: sekreteraren köper vykort med goldenmotiv. Den samme distribuerar 

dessa med en välkomsthälsning till nya medlemmar.
Anna-Karin meilar tidigare information som gått ut till nya medlemmar till sekreteraren.

 Mötet beslutar att: Teresia skapar en ”hemlig” grupp på Facebook för styrelsen.

 Vår materialförvaltare Teresia har börjat göra en inventering och redovisar i stora drag vad 
som finns. Hon skickar ut en lista när hon är klar.
Mötet beslutar att: Teresia köper in plastlådor för förvaring av våra saker till en maxkostnad
av 1000 kr.

 Webbansvarig informerar om att konstituerande protokoll och dagens protokoll kommer att 
läggas ut på hemsidan så fort årsmötesprotokollet är helt påskrivet och utlagt.

 Diskussioner runt VP 2015 fördes. 
Mötet beslutar att: VP:n ska läggas ut synligt på hemsidan.

§23 Nästa möte
Nästa möte är beslutat till den 22:a april via Skype, kl. 19.00. 

justeras  ……..    ………
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§24 Mötets avslutande
Annette tackade alla för medverkan och avslutade därmed mötet.

…………………………………….. ……………………………………..
Anette Lövgren, ordförande Susanne Almgren, sekreterare

……………………………………..
Carina Svensson, justerare
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