PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum: 2014-09-01

Plats: Siggeboys spelkiosk, Umeå

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Hanna Walfridsson, Janerik Nilsson, Torbjörn Åström,
Anna Widerberg

Anmält förhinder: Moa Lövgren, Marlene Gustafsson, Helena Elander

§ 89

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 90

VAL AV JUSTERARE

Mötet utsåg Anna Widerberg till sekreterare och Hanna Walfridsson att jämte ordförande Robert
Bohman justera protokollet.
§ 91

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 92

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.

§ 93

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Inga förändringar att rapportera sen förra mötet.
§ 94

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Närvarorapporter för aktiviteter under sommarmånaderna har skickats in till Studiefrämjandet och
kommer ge klubben ett tillskott på 2500 kr. Totalt har runt 7000 kr kommit in från Studiefrämjandet
för klubbens olika aktiviteter under året.
§ 95

RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Informations och medlemsansvarig ej närvarande men rapporterar via mail att klubben i juni hade 8
nya medlemmar och 1 medlem som inte förnyat medlemskap. I juli fick klubben 3 nya medlemmar och
3 medlemmar hade inte förnyat sitt medlemskap.

§ 96

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

En intresseförfrågan om valpkurs har lagts ut på hemsidan, och responsen har varit god. Angelica har
tagit kontakt med en instruktör och förhoppningsvis kommer en valpkurs att köras igång snart under
hösten.

Ett mail har inkommit från Memea Mohlin med marknadsföring av lydnadskurser för retriever. Angelica
kommer ta kontakt med Memea för mer information om hur en sådan kurs eventuellt skulle kunna
läggas upp i framtiden.

Möjligheten att ordna Exteriör 1 undersöks vidare, Hanna ska kontakta Lena Ohlsson för att se om hon
kan vara instruktör, och undersöka möjligheten att köra exteriörkursen som en mer intensiv helgkurs.
Det är många nya ”grattis” att lägga upp på hemsidan, det går bra för sektionens medlemmar.

§ 97

RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

9 medlemmar har anmält intresse för kursen i jaktlydnad, och hittills har 7 av dem tackat ja till att
behålla sin plats på kursen. Eftersom det är så många intresserade redan innan kursen har annonserats
ut på hemsidan kommer det bli en dubbel kurs, med plats för totalt 10-12 ekipage. Instruktörer på

kurserna är Barbro Cederkvist Marklund och Per Marklund, och båda kurserna kommer köra igång den
11/9 och vara 5 tillfällen. Kostnad för kursen kommer vara 500 kr per ekipage.

Den 22-24 maj har Lisa Falck bokats in som instruktör för en helgkurs i jaktträning med sikte på högre
provklasser. Kursen ordnas i samarbete med Ångermanlands sektion och kommer totalt ha plats för 8
deltagare med hund samt 12 åskådare, platserna fördelas jämnt mellan sektionernas medlemmar.
Angelica har mailat till Susanna Johansson angående möjlighet att anordna ett inofficiellt jaktprov
framöver, och väntar på svar.
Robert har varit på första delen av FB-R-utbildningen i Uppsala, nästa kurshelg med examination är

den 5-6 december och efter det kommer Robert att vara färdig funktionsbeskrivare för retriever. Under
hösten planeras ett träningsmässigt funktionsbeskrivningstillfälle för beskrivarteamets funktionärer,
och en funktionsbeskrivning enligt den nya officiella standarden.

§ 98

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Det är nu klart att Pentti Virkkunen ställer upp som domare till vårens Open Show, för samtliga hundar.
Anna har upprepade gånger mailat Västerbottens kennelklubb angående att ha utställningen i
samband med Vännäs officiella utställning, men ännu inte fått något svar.
§ 99

RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

4 st är anmälda till BPH-tillfället den 14/9. En annons kommer läggas upp på

Ångermanlandssektionens hemsida och facebooksida för att se om fler är intresserade av att delta.
§ 100

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Nästa manusstopp är den 27 oktober.

§ 101

GS 2014

Goldenspecialen har nu genomförts och det var ett mycket lyckat arrangemang. Många nöjda deltagare
har hört av sig med positiv feedback. Ekonomiskt gick arrangemanget med en liten förlust.
§ 102

INKOMNA SKRIVELSER

Utbildningsansvarig har fått ett mail med frågor om officiella prov och utställningar i goldenklubbens
regi, samt frågor om BPH. Mailet har vidarebefordrats till Robert, som har svarat.
GRK har skickat ut ett nyhetsbrev med nya rutiner angående rosettbeställning.

Anita Ohlson har hört av sig med en förfrågan om någon datorkunnig som kan hjälpa till att skapa ett
webbaserat anmälningsformulär för Open Show.
Ett mail har inkommit med frågor om tillgängliga omplaceringshundar i rasen. Personen hänvisades
vidare till Goldenklubbens valphänvisning.

§ 103

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.
§ 104

ÖVRIGA FRÅGOR

Janerik kommer lägga ut en intresseförfrågan på facebook om att starta en öppen träningsgrupp i
tävlingslydnad.
§ 105

NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls den 10/11 kl 19.00. Plats bestäms närmare.
§ 106

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________
Sekreterare: Anna Widerberg

____________________________
Justerare: Hanna Walfridsson

____________________________
Ordförande: Robert Bohman

