PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum:

150415

Plats:

Holmsund

Närvarande

Robert Bohman, Marlene Gustafsson, Anna Wiederberg, Maria-Brita Nilsson,
Helena Elander, Janerik Nilsson och Hanna Walfridsson.

Frånvarande Torbjörn Åström och Angelica Söder.
§ 1

Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Robert.

§ 2

Val av justerare
Ordförande + Marlene

§ 3

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs.

§ 4

Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och genomgånget.

§ 5

Rapport från ordförande och funktionsansvarig
Ordförande rapporterar att det kommit en förfrågan från Anita Ohlson - huvudstyrelsen
ang. hemsidor för sektionerna. Hennes fråga är då om det finns det någon annan i landet
som skulle kunna erbjuda sina tjänster till ett billigare pris. Västerbottenssektionen är
nöjda med vår hemsida som den är idag.
Ordf. meddelar att han nästa helg åker på en” kalibreringshelg” för funktionsbeskrivare
retriever FB-R. Huvudstyrelsen GRK betalar för resan och boende betalas av SSRK.
Planer finns att ordna en funktionsbeskrivning till hösten i Umeå.
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Susanna Johansson Skellefteå har uttalat önskan om att få utbilda sig till
funktionsbeskrivare.
31/5 kommer det att hållas en informationsdag om funktionsbeskrivning tillsammans
med SSRK Umeå.
§ 6

Rapport från kassör
En del betalningar för open show, allmänlydnad och Lisa Falck har börjat komma in.
54286 kr finns på banken idag.

§ 7

Rapport från informations- och medlemsansvarig.
4 nya medlemmar i januari och 2 som inte har förnyat sitt medlemsskap. I februari 4 nya
och 2 som inte förnyat.

§ 8

Rapport från webansvarig
Har uppdaterat hemsidan.

§ 9

Rapport från jaktansvarig
Lisa Falcks kurs är fullsatt. I stället för 6 deltagare med hund togs 7 in plus 5
åskådarplatser i stället för 8. Alla hundar är golden.
Tre öppna jaktträningstillfällen har hållits hittills i år.
Förslag på inköp. Axel/rekylstöd till apportkastare av en kostnad på 560:-, lockpipa 179:och ammunition till apportkastare 450:. Inköp godkännes.

§ 10

Rapport från utställnings- och utbildningsansvarig
Valpkurs med start 5 maj - 8 deltagare och 7 som är golden, 1 blandras. Böcker till kursen
har beställts från Ad Libris. Apporteringskurs ? Det har inte gått att få fram ledare hittills.
Susanna ska tillfrågas om en endagskurs.
Utställningsträning - gemensam ringträning med flatklubben i maj. Birgitta Lindström,
Piteå kan sitta ringsekr. på Open show. Sponsring från Royal Canin och Agria klart.
Marlene undersöker om det finns möjlighet att få mailadress till medlemmar för att
påminna om utställningen. Exteriörkurs - 8 anmälda, max 10 st får delta.
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§ 11

Rapport från mentalitetsansvarig
Ej närvarande.

§ 12

Manusstopp Golden nytt
28 april. I Golden Nytt - söndagsträningar varannan söndag jämna veckor hela
sommaren. Trevlig sommar och kolla facebook för aktuella kursutbud.

§ 13

Inkomna skrivelser
Se ovan § 5

§ 14

Utgående skrivelser
Inga.

§ 15

Övriga frågor
Inga frågor.

§ 16

Nästa möte
Nästa möte 3 juni i Holmsund.

§ 17

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

--------------------------------------Sekreterare: Maria-Brita Nilsson

---------------------------------------

-----------------------------------------

Justerare: Marlene Gustafsson

Ordförande: Robert Bohman

