PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
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Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
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Datum 2013-09-24

Plats: Expo, Teg, Umeå.

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Marléne Gustafsson, AnnCharlotte Säfström, Hanna Walfridsson.
Anmält förhinder: Torbjörn Åström

§ 106

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 107

VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Angelica Söder att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.
§ 108

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.
§ 109

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2013-08-12 genomlästes och lades till handlingarna.
§ 110

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Mötet diskuterade remissen angående valphänvisningsreglerna som skickats ut till sektionerna. Mötet
utsåg Angelica att formulera ett svar till huvudstyrelsen. Detta ska vara huvudstyrelsen till handa
senast den 10/10.
Sektionen har anordnat två goldendagar under hösten, varav en i Umeå och en i Skellefteå. I Umeå

deltog totalt 29 personer. Dagen bestod av olika prova på-aktiviteter, tipspromenad med fina priser,
fikaservering mm. 3 styrelsemedlemmar åkte även till sektionens kontaktperson i Skellefteå, Susanna
Johansson, för att anordna goldendagen där. Dagen kombinerades med en walk up-träning för alla
intresserade. Dessvärre kom inga besökare utöver styrelsemedlemmarna.
Maria Larsson har valt att lämna styrelsen med omgående verkan.
Mötet diskuterade det tidigare styrelsebeslutet att anordna en inofficiell utställning senare i höst. Mötet
beslutade att skjuta upp utställningen till våren. Datum är ännu ej bestämt. Moa och Angelica fick i

uppdrag att undersöka vilket datum som kan vara aktuellt med tanke på andra utställningar i närheten
osv.

§ 111

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Resultatrapporten redovisades och godkändes. Resultatrapporten visade 14 732 kr per den 24/9.
§ 112

RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

I augusti hade sektionen 5 nya medlemmar. Ann-Charlotte lämnar mötet.
§ 113

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Valpkursen är inställd p.g.a. för få anmälningar. På hemsidan har det gjorts förtydliganden rörande

länken till sektionens facebooksida. Bilder ska läggas upp som visar vilka produkter som sektionen har
till salu.
§ 114

RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

En walk up-träning genomfördes den 7/9. Jaktansvarig har köpt in dummies och ammunition.
§ 115

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningsansvarig försöker få tag i domaren inför nästa års Open Show. Prisrosetter ska beställas.
§ 116

RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Mentalitetsansvarig ej närvarande.
§ 117

GS 14

Kommittéerna ska träffas den 3/10 på Nordmalings Brukshundsklubb.
§ 118

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 27/10.
§ 119

INKOMNA SKRIVELSER

Informations- och medlemsansvarig har kontaktats via mail och telefon av en medlem. Ordförande har

fått svar på sitt mail till SSRK Umeåsektionens ordförande (se nedan). Sektionen har mottagit en remiss
angående valphänvisningsreglerna. Marléne lämnar mötet.
§ 120

UTGÅENDE SKRIVELSER

Ordförande har skickat ett mail till SSRK Umeåsektionens ordförande angående de missnöjen som har
uppkommit kring klubbens arbete.
§ 121

ÖVRIGA FRÅGOR

Mötet diskuterade möjligheterna att hålla en fotokurs i vinter. Instruktör är vidtalad men datum är ej
bestämt. Den 8-9/2-2014 är kursen ”Lugn och fokuserad” bokad med Åsa Jakobsson.

En medlem har tagit kontakt med informations- och medlemsansvarig angående tips och råd om

uppfödning av golden retriever. Detta förmedlas vidare till ordförande som får i uppdrag att kontakta
denna medlem.
Mötet diskuterade val av lokal mm inför medlemsfesten som planeras preliminärt den 30/11.
§ 122

NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas v. 43 kl. 19:30 på Expo, Teg. Exakt datum bestäms senare.
§ 123

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________
Justerare: Angelica Söder

____________________________
Ordförande: Robert Bohman

