PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Sida

Golden retrieverklubbens Västerbottensektion

1 av 3

Datum 2013-03-20

Plats: Forslundagymnasiet, Umeå.

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Hanna Walfridsson, Janerik Nilsson, Marléne
Gustafsson, Ann-Charlotte Säfström, Torbjörn Åström & Maria Larsson.
Anmält förhinder:

§ 35

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 36

VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Ann-Charlotte att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.
§ 37

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.
§ 38

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2013-02-21 genomlästes och lades till handlingarna.
§ 39

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Ordförande rapporterade från sektionsdagarna och fullmäktigemötet i Stockholm den 16-17/3.
Marléne anländer till mötet.
§ 40

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Resultatrapporten redovisades och godkändes. Resultatrapporten visade -14 733,50 kr per den 20/3.
§ 41

RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Sektionen har 2 nya medlemmar i februari.
§ 42

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Uppfödarutbildningen ska hållas med början till våren för att sedan avslutas under hösten. 7 träffas ska
planeras in, varav den första träffen blir den 23/4. Ingrid ska fota de nya styrelsemedlemmarna för
hemsidan.

§ 43

RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Jaktträningshelgen med Eva Bodfäldt är nu fulltecknad. PM har skickats ut till deltagarna. De öppna

jaktträningarna fortsätter som vanligt. Det har hittills varit tre uppskattade och trevliga träffar. Klubben
planerar att anordna en funktionsbeskrivning under sommaren.
§ 44

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Handlerkursen kommer att hållas en vardagskväll under våren. Klubbens medlemmar ska få möjlighet
att rösta på den domare de helst vill se döma på Open Show 2014. Styrelsen fattar sedan beslut med
hjälp av rösterna. Information ska läggas upp på hemsidan.
§ 45

RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Ingenting att rapportera.
§ 46

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 28/4.
§ 47

INKOMNA SKRIVELSER

Klubben har fått en förfrågan utifall någon funktionsbeskrivning kommer att anordnas. Även en
förfrågan om valp- eller lydnadskurs har inkommit.
§ 48

UTGÅENDE SKRIVELSER

Ordförande har svarat på de inkommande skrivelserna.
§ 49

ÖVRIGA FRÅGOR

Klubben planerar att anordna ”valplekis med bad” under sensommaren.
Mötet beslutade att införa ungdomsrabatt om 25 % på vissa av klubbens aktiviteter såsom inofficiellt
jaktprov, inofficiell utställning, kurs osv, för personer som för dagen inte fyllt 26 år. För att kunna

utnyttja rabatten på kurs och inofficiell jaktaktivitet ska deltagaren ej ha fyllt 26 år. För att kunna nyttja
rabatten på inofficiell utställning ska även hundens ägare uppfylla ålderskravet. Styrelsen beslutar om
huruvida rabatten ska gälla inför varje enskild aktivitet.

Västerbottensektionen planerar att tillsammans med Norrbottensektionen och Ångermanlandsektionen
anordna Goldenspecialen 2014, där Ångermanland är huvudarrangör. Moa utses som kontaktperson.
§ 50

NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas måndag den 22/4 kl. 19:00 på Expo, Teg, Umeå.
§ 51

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________
Justerare: Ann-Charlotte

____________________________
Ordförande: Robert Bohman

