PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden Retrieverklubben, Västerbottensektionen
Datum: 2014-03-26
Plats: Siggeboys kiosk och spelbutik, kl 18:30

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Marlene Gustavsson, Anna Widerberg, Helena
Erlander, Hanna Walfridsson, Janerik Nilsson
Anmält förhinder: Moa Lövgren, Torbjörn Åström

§ 17 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 18 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE TILL MÖTET

Mötet utsåg Angelica Söder till sekreterare och Hanna Walfridsson att jämte ordförande Robert
Bohman justera protokollet.
§ 19 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.
§ 20 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.
§ 21 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDE

Robert informerar om utbildning av testledare till nya FB-R som kommer att hållas 24-25 maj i Övik. Robert väntar svar på frågor gällande kostnader kring utbildningen. Robert tar på sig att
kontakta SSRK och retrieverklubbarna i Västerbotten för att få en uppfattning av hur många
personer som planeras utbilda sig inom en snar framtid och uppskatta behovet av testledare.
Mötet beslutar att tillfråga Barbro Cederkvist Marklunds intresse att utbilda sig till testledare och
mötet planerar att utbilda Barbro C.M vid intresse såväl som Robert Bohman.
Arbetet med att hitta en valberedning fortsätter, annons skall läggas ut på hemsidan och FB.
§ 22 RAPPORT FRÅN KASSÖR

4300 kr har inkommit från Studiefrämjandet för aktiviteter från 2013.
§ 23 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Klubben har i februari 3 nya medlemmar och 3 medlemmar har ej förnyat medlemskap.
§ 24 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS-OCH WEBANSVARIG

I dagsläget har 4 anmälningar till valp-och unghundskursen inkommit, sista anmälningsdatum är
16/4.
Den 11/5 startar en trimkurs med max 6 hundar. Information läggs upp på hemsidan och FB.
Fotokursen är i nuläget planerad att flyttas till hösten och Hanna kontaktar Ingrid Sjöberg för vidare
planering.
§ 25 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

BPH (beteende-och personlighetsbeskrivning hund) är planerat till den 14/9 på Strandvallens
Hundskola i Nordmaling.

§ 26 RAPPORT FRÅN JAKT-PCH FUNKTIONSANSVARIG

De öppna jaktträningarna har varit välbesökta. 5 tillfällen har arrangerats och 3 ytterligare tillfällen
är i nuläget inplanerade.
4 anmälningar har inkommit till Working Test kursen.
Information om jaktprovet kommer snart ut på hemsidan och FB.
GRK håller i juli 4 gemensamma jakttränings tillfällen öppna för samtliga SSRK klubbars
medlemmar.
§ 27 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Boende för domare är klart. Pentti Virkkunen ställer upp som ringsekreterare. Helena kontaktar
Forslunda gällande bokning av gräsplanen
Anna informerar att Petsonline sponsrar med priser till utställningen.
Klubben planerar att hålla i en gratis ringträning innan utställning, Anna håller i träningen,
preliminärt datum 24 eller 25 maj.
§ 28 Gs14

Eliten kommer tyvärr inte att hållas som Mock trial som tidigare planerats. Huvudstyrelsen har
beslutat att eliten ska gå som Working Test. Arbetet att hitta domare fortsätter.
§ 29 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 28/4
§ 30 INKOMNA SKRIVELSER

Informationen från föreläsningen om Avelsindex som höll på sektionsdagarna har skickats ut till
sektionen.
§ 31 UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.

§ 32 ÖVRIGA FRÅGOR

Angelica och Moa har haft kontakt med Eva Hall på Tyresö Hundmassage angående en helgkurs i
friskvård och massage för hund. Mötet beslutar att undersöka intresset för den typen av kurs bland
medlemmarna och preliminärt hålla kursen till vintern 2014/2015.
Robert tar på sig att bygga en gevärskolv till apportkastaren för ett mer verklighetstroget intryck att
använda på träning och prov.
§ 33 NÄSTA MÖTE

Onsdag 23/4 Stennäs 18:30.
§ 34 MÖTET AVSLUTAS

Ordförandet förklarar mötet avslutat.

Ordförande
Robert Bohman

Justerare
Hanna Walfridsson

Sekreterare
Angelica Söder

