PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: 160111
Plats: Siggeboy
Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Janerik Nilsson, Maria-Brita Nilsson, Anna
Widerberg, Helena Elander, Marlene Gustafsson. Torbjörn Åström och Hanna Walfridsson har
anmält förhinder.

§ 92 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet.
§ 93 Val av justerare
Angelica väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 94 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes.
§ 95 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes.
§ 96 Rapport från ordförande och funktionsansvarig
Planerad FB-R i november ställdes in p g a avhopp från anmälda. Styrelsen beslutade att från och
med nästa planerade kurs ska anmälan vara bindande när avgiften är betald. Återbetalning
endast mot veterinärintyg. Det ska också stå i annonsen vad som gäller.
Planer finns för FB-R i Piteå.

§ 97 Rapport från kassören
Klubben har 63 746 kr på kontot. Resultatet för 2015 pekar på en vinst på 10000 kr. Inga
utestående skulder.
§ 98 Rapport från informations- och medlemsansvarig.
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Under september-december tillkom 21 nya medlemmar. 5 medlemmar har inte förnyat
medlemsskapet.

§ 99 Rapport från webansvarig
Ej närvarande.
§ 100 Rapport från jaktansvarig
Inget att meddela.
§ 101 Rapport från utställnings- och utbildningsansvarig
En valpkurs börjar den 18/1. Till kursen är 6 golden och 1 lagotto anmälda.
Handler/anatomikursen är under planering. Förslag på deltagaravgift 1250 kr. En exteriörkurs II
planeras som samarrangemang med Örnsköldsvik.
Inför hösten planeras jaktträningskurs .
§ 102 Rapport från mentalitetsansvarig
Styrelsen tar beslut att alla som genomför BPH i Nordmaling och är boende i Västerbotten ska få
en rosett av klubben.
§ 103 Manusstopp Golden nyt
Manusstopp är den 13/1. Marlene skickar in information om vår Open Show
handler/anatomikursen, allmänlydnadskursen.
§ 103 Inkomna skrivelser
Skrivelse har kommit in om kurs för att utbilda funktionärer till FBR.
§ 104 Utgående skrivelser
Anmälan till sektionskampen inskickad.
§ 105 Övriga frågor
Angelica informerar om att julkort skickats till funktionärer som jobbat under året, uppfödare i
Västerbotten och andra samarbetspartners.
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§ 106 Nästa möte
Nästa möte blir konstituerande möte efter årsmötet. Ärenden som kommer under tiden fram till
dess behandlas via mail och facebook.
§ 107 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Maria-Brita Nilsson , sekreterare

Angelica Söder, justeringsman

Robert Bohman, ordförande

