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Datum 2014-08-04

Plats: Holmsund, Umeå.

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Hanna Walfridsson,
Torbjörn Åström.
Anmält förhinder: Marléne Gustafsson, Anna Widerberg, Helena Elander.

§ 71

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 72

VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Hanna att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.
§ 73

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.
§ 74

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2014-05-20 genomlästes och lades till handlingarna.
§ 75

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Det är fortfarande ingen som anmält sig frivillig till valberedningen. Helgen den 16-17/8 åker Robert
på beskrivarutbildning för FB-R i Uppsala.
§ 76

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Ingen förändring sedan förra mötet.
§ 77

RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Informations- och medlemsansvarig ej närvarande men rapporterar via mail. I juni var det 8 nya
medlemmar. En medlem har ej förnyat sitt medlemskap.
§ 78

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Fliken ”mentalitet” på hemsidan är ändrad och inkluderar nu även funktion. Hanna har fått en förfrågan
per mail om klubben ska hålla någon valpkurs under året. Även Moa har blivit uppringd av en

valpägare som undrar om klubben kommer att anordna någon kurs under året. Mötet diskuterade

möjligheterna att hålla en valpkurs under hösten. Mötet beslutade att lägga ut en intresseförfrågan

gällande valpkurs på hemsidan. Hanna letar information kring vad som gäller när man ska anordna en
exteriörutbildning 1 vad gäller instruktörens utbildning och behörighet.
§ 79

RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

En intresseförfrågan gällande jaktlydnadskurs har lagts upp på hemsidan. 8 personer har anmält sitt
intresse. Angelica inväntar svar från den tilltänkta instruktören.
Under juli har klubben haft 5 öppna jaktträningar. En walk up-träning planeras under hösten. Angelica
har fått ett förslag på att klubben ska anordna någon form av jaktträning med Keith Matthews. Mötet
diskuterade detta och fann att det inte passar för vår verksamhet och målgrupp i dagsläget.
Mötet diskuterade möjligheterna att anordna ett jaktinternat till våren med en erkänd instruktör.
Eventuellt kan detta ske som ett samarbete med GRK Ångermanland.
§ 80

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningsansvarig ej närvarande.
§ 81

RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Endast 3 personer har hittills anmält sig till BPH. 8 platser ska fyllas. Det måste annonseras vidare inför
BPH för att fylla platserna.
§ 82

GS 14

Anmälningstiden har gått ut och det är nu totalt 114 starter på WT och 138 på Open Show. En stor del
av kostnaderna för arrangemanget täcks av Leader Höga Kusten. Ca 50 funktionärer under WT:t är
klara. Ännu saknas ett par funktionärer.
§ 83

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 4/8.
§ 84

INKOMNA SKRIVELSER

Utbildningsansvarig har fått ett mail från en valpägare som undrar om vi ska hålla någon valpkurs i år.
10/6 inkom ett mail från SSRK Umeåsektionens ordförande Björn Bjuggren angående de gemensamma
träningskvällarna som SSRK Umeåsektionen skulle hålla men som uteblev.

Den 19/7 svarade Lena Näslund i SSRK Umeå på Angelicas mail att inga kurser planeras.
§ 85

UTGÅENDE SKRIVELSER

Angelica har mailat SSRK Umeås ordförande Björn Bjuggren den 9/6 angående två av de gemensamma
jaktträningstillfällena som SSRK Umeå skulle ha anordnat men som uteblev. Hon har även påtalat att

samarbetet och mailkontakten med SSRK Umeå inte har fungerat och att hon inte fått mailsvar sedan
29/3. Den 11/6 mailade Angelica till Susanne Forsner, retrieveransvarig i Umeå SSRK angående samma
fråga.

Angelica mailade Lena Näslund den 25/6 angående planerad kursverksamhet. Samma mail skickades
även den 3/7 då inget svar erhållits.
§ 86

ÖVRIGA FRÅGOR

Mötet diskuterade möjligheterna att anordna en informationsträff för blivande goldenägare där
information angående rasens ursprung, användningsområden osv ges.

Prisrosetter för jaktprov ska beställas innan oktober. Angelica ansvarar för detta.
Det kommer inte att arrangeras någon goldendag i år p.g.a. tidsbrist. Mötet diskuterade möjligheterna
att anordna en goldendag till våren istället.
§ 87

NÄSTA MÖTE

Tidpunkt och plats för nästa möte bestäms i facebookgruppen.
§ 88

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________
Justerare: Hanna Walfridsson

____________________________
Ordförande: Robert Bohman

