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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2015-04-22
Plats: Via Skype
Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter
Carina Svensson, Susanne Almgren, Anna Backe och
Anna-Karin Romberg, suppleant Theresia Huunanmaa.

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

§26 Val av justerare
Anna Backe valdes till att justera dagens protokoll

§27 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§28 Föregående protokoll
Susanne går igenom protokollet för den 4:e mars som sen läggs till handlingarna.

§29 Rapport från ordförande
Inget att rapportera.

§30 Rapport från kassör
Inget att rapportera.

§31 Rapport från informationsansvarig
Beställt vykort för utskick till nya medlemmar.
Mötet beslutar att: Att skicka vykort till nya medlemmar och nya goldenägare, enligt statistiklistor
från GRK.

§32 Rapport från utbildningsansvarig
Ej närvarande.
Info via mail inkommit: 7 anmälda till trimkurs, 2 anmälda till viltspårkurs, 1 anmälan till uppfödarutb.
Uppfödarträffar planeras, med innehåll såsom FB-R, BPH.
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§33 Rapport från jaktansvarig
Datum bokat till WT Nkl, 21:a juni. Domare tillfrågade.
Mötet beslutar att: kostnaden skall vara 200 kr/ekipage, samt att alla raser bjuds in.

§34 Rapport från utställningsansvarig
Ingen ansvarig utsedd.
Mötet beslutar att: Carina skickar in våran önskelista på domare till 2016.
1. Bengt Källman
2. Malin Danielsson
3. Susanne Björkman

§35 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Inga anmälningar till FB-R har ännu inkommit, Anna planerar att ”annonsera” i andra klubbars
gästböcker.

§36 Manusstopp Golden Nytt
Manusstopp är den 28:e april. Infoansvarig skickar in om ny styrelse, WT, samt påminnelse om att
anmäla till FB-R på hemsidan.

§37 Inkommande skrivelser
GRK - Statistikrapport Mars.
GRK - Ansökan om bidrag till FB-R utb.
GRK - Info ang. hemsidor
GRK - Nyhetsbrev
§38 Utgående skrivelser
Inga.
§39 Övriga frågor
 Teresia och Susanne rapporterade fr. Sektionsdagarna.
 Mötet beslutar att: tillsätta en AU-grupp, innehållande ordförande Anette Lövgren,
sekreterare Susanne Almgren samt kassör Carina Svensson.
 En kurskväll planeras med fokus på att ”Inte dra i kopplet”, den 6:e maj. Kursen är full.
 Förfrågan inkommit om vi vill medverka på Höga Kusten Game Fair.
Mötet beslutar att: ingen medverkan kommer att ske.

§40 Nästa möte
Nästa möte är beslutat till den 21:a maj, kl. 18.00, plats beslutas senare.
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§41 Mötets avslutande
Anette tackade alla för medverkan och avslutade därmed mötet.

……………………………………..
Anette Lövgren, ordförande

……………………………………..
Susanne Almgren, sekreterare

……………………………………..
Anna Backe, justerare
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