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Datum 2014-11-10

Plats: Siggeboy’s kiosk och spelbutik, Västerslätt, Umeå

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

§ 107

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 108

VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Torbjörn Åström att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.
§ 109

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.
§ 110

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2014-09-01 genomlästes och lades till handlingarna.
§ 111

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

SSRK Umeåsektionen har bjudit in till rasklubbsmöte. Mötet väljer att skicka Janerik att representera
GRK Västerbotten. Mötet skickar med Janerik några frågor och ett meddelande:
1)

Finns det planer på att anordna en instruktörsutbildning?

3)

Finns det någon information gällande inomhuslokal för träning under vintern?

2)
4)

Hur tänker SSRK och rasklubbarna kring FB-R?

GRK Västerbotten kommer inte att delta på de gemensamma träningstillfällena som anordnas
varje vecka under sommaren, utan kommer att hålla träningar i egen regi.

§ 112

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Resultatrapporten redovisades och godkändes. Resultatrapporten visade 937 kr per den 10/11. Janerik
redovisade intäkter och utgifter för höstens aktiviteter.
§ 113

RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

I september hade sektionen 5 nya medlemmar och 5 medlemmar hade ej förnyat sitt medlemskap. I
oktober hade sektionen 1 ny medlem och 4 medlemmar hade ej förnyat medlemskapet.

§ 114

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Utbildnings- och webansvarig ej närvarande men rapporterar via mail att Lena Olsson har gått med på
att hålla i kursen Exteriörkurs steg 1 under en heldag. Kursen kommer att hållas i vinter. De kurser
som har genomförts under hösten är två jaktlydnadskurser och en valpkurs.
Ett extra tillfälle efter den avslutade valpkursen ska hållas den 23/11. Där ska några

styrelsemedlemmar visa valda moment ur jaktträningen som en slags jaktintroduktion. Även
medlemmar som inte gått valpkursen är välkomna denna dag.
Angelica har kontaktat en person som kan vara aktuell som instruktör på kurser framöver. Hon har
möjlighet att hålla i endagskurser inom t.ex. rallylydnad.
§ 115

RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Ångermanlandsektionen är inte intresserad av att samarrangera jaktinternatet som kommer att hållas
under våren. Västerbottensektionen kör därmed i egen regi. Mötet diskuterade lämpliga platser för

internatet och alla uppmanades att fundera på potentiella platser. Mötet diskuterade även de praktiska
aspekterna av mat och boende osv.
En FB-R har anordnats där sex hundar deltog, varav fem stycken golden retriever och en labrador.

Beskrivare var Solveig Eriksson, testledare var Barbro Cederqvist Marklund, funktionär var Anna Backe
och platsen för beskrivningen var Morvallen, Östra Spöland.
§ 116

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Kommande Open Show blir i Vännäs i anslutning till SKK Västerbottens officiella utställning i juni. Open
Show kommer att anordnas på lördagen och golden retriever ställs ut på söndag i den officiella
utställningen.
§ 117

RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Torbjörn planerar eventuellt för ett BPH till hösten 2015.
§ 118

GS 14

Janerik redovisade ekonomin kring GS 14.
§ 119

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp var den 27/10. Mötet skickar med Marléne den information som bör finnas med i
tidningen. Nästa manusstopp är den 20/1.
§ 120

INKOMNA SKRIVELSER

Inbjudan till rasklubbsmöte med SSRK och rasklubbarna.
Erbjudande om kurs i ”nosework” från en instruktör som kan komma och hålla kurser.

§ 121

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.
§ 122

ÖVRIGA FRÅGOR

Årsmötet kommer att hållas den 11/2-2015 kl. 19:00. Plats meddelas senare. Robert och eventuellt

Barbro kan hålla en föreläsning om FB-R på årsmötet. Susanna Johansson ställer upp i valberedningen.
Janerik efterfrågar budget för alla planerade aktiviteter under 2015. Moa efterfrågar bidrag till
verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen så snart som möjligt eftersom hon vill skriva klart
detta innan årsskiftet.

Mötet diskuterade de planerade föreläsningskvällarna. Torbjörn ska kontakta Studiefrämjandet i Umeå
för att ordna lokal.
Angelica har en förfrågan om någon annan styrelsemedlem kan ta på sig att förvara åtminstone en del
av klubbens tillhörigheter.
§ 123

NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas den 19/1-2015 kl. 19:00. Plats meddelas senare.
§ 124

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________
Justerare: Torbjörn Åström

____________________________
Ordförande: Robert Bohman

