GRK Medelpad/Hälsingland

Styrelsemöte

20180111

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion
Datum: 2018-01-11
Plats: Hos Susanne Edbom i Ljungaverk
Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter
Susanne Edbom, samt suppleanterna Åsa Eriksson, Mia
Liljeholm och Maria Forsberg.

Anmält förhinder: Carina Svensson, Solveig Eriksson, Hans-Åke Johansson
§51 Mötets öppnande
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

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

§53 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§54 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs av Sekreteraren och lades till handlingarna.

§55 Rapport från ordförande
Anna informerade om att hon bokat Skidstugan TÖVA den 18:e februari kl. 18.00 till Årsmötet.

§56 Rapport från kassör
Ej närvarande.
2017 ger ett plusresultat. Gjort budget som styrelsen föreslår till årsmötet.

§57 Rapport från informationsansvarig
Inget att rapportera.

§58 Rapport från utbildningsansvarig
Trimkursen planeras bli i mars.
En vardagslydnadskurs kommer att startas april/maj.

§59 Rapport från jaktansvarig
För samarrangemanget, WT 6:e maj med SSRK Västernorrland planeras ett skypemöte.
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§60 Rapport från utställningsansvarig
Ej närvarande.
Inget beslut angående Open Show tas på detta möte då det är bra om kommande styrelse är med på
det.

§61 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig
Ej närvarande.
Maria Sjöberg och Solveig åker på kalibreringshelg den 27-28 januari.
Mötet beslutar att: Betala för helgkostnaden samt reseersättning för de båda.

§62 Manusstopp Golden Nytt
13:e januari

§63 Inkommande skrivelser
22/11 Sponsorhuset – Avtal m. ICA, väljer att ej svara
14/12 Maria Sjöberg – Ansökan
1/1 SSRK – Statistik WT 2017

§64 Utgående skrivelser
Inga.
§65 Övriga frågor
Sekreteraren påminner om att få in Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan från alla innan 1:a
februari.
Mötet beslutar att: Föreslå Susanne Edbom till mötessekreterare för årsmötet.

§66 Nästa möte
18:e februari efter årsmötet.

§67 Mötets avslutande
Anna tackar Susanne för fikat och plats samt de andra medverkande på mötet för att de tog sig till
Ljungaverk.

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

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

……………………………………..
Mia Liljeholm, justerare
2/2

