GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20170912

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2017-09-12
Plats: Hos Solveig Eriksson
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Susanne Edbom, Carina Svensson, Hans-Åke Johansson,
Solveig Eriksson, samt suppleanterna Åsa Eriksson och Mia
Liljeholm, Maria Forsberg.

Anmält förhinder:
§34 Mötets öppnande
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§35 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Mia Liljeholm.

§36 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§37 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs av Susanne och lades till handlingarna.

§38 Rapport från ordförande
Inget att rapportera.

§39 Rapport från kassör
Ekonomin är god och hitintills är resultatet för året positivt.

§40 Rapport från informationsansvarig
Inget att rapportera.

§41 Rapport från utbildningsansvarig
En viltspårskurs pågår.
En trimkurs planeras.
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§42 Rapport från jaktansvarig
Visar utkastet till reportaget från Prova-På-Apporteringen.
Söndagsträffarna rullar på med olika antal deltagare från gång till gång.

§43 Rapport från utställningsansvarig
Open Show genomförd med 51 anmälda.
Domare för 2018 är klart.

§44 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Den planerade FB-R:en 12:e augusti flyttades till den 27:e augusti, beskrivare var Anna Holter och 7
deltagande hundar.
Inga fler FB-R är just nu planerade för året.

§45 Manusstopp Golden Nytt
20:e oktober.
Mia fixar ett reportage från den planerade Goldenpromenaden på Södra Berget den 17:e september.

§46 Inkommande skrivelser
Studiefrämjandet – Hundens vecka.
GRK – Nyhetsbrev september
SSRK – Utbildning WT-domare

§47 Utgående skrivelser
Inga
§48 Övriga frågor
- Mötet beslutar att: Årsmötet ska genomföras den 18:e februari 2018.
- Det mesta inför Goldenpromenaden den 17:e september är fixat.
- Datum för samkväm på Timrå BK m. lunch måste flyttas då den är planerad samtidigt som SSRK
Jämtland/Härjedalens utställning är i november.
Mötet beslutar att: Samkväm ska utföras den 19:e november.
Mötet beslutar att: Klubbens står för alla kostnader under samkväms-dagen.
- Mötet beslutar att: Kassören beställer rosetter för 2018.
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§49 Nästa möte
Den 19:e november efter samkväm.

§50 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för att vi kom och avslutade därmed mötet.

……………………………………..
Anna Backe, ordförande

……………………………………..
Susanne Edbom, sekreterare

……………………………………..
Mia Liljeholm, justerare
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