
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2016-03-23

Plats: Siggeboy

Närvarande: Angelica Söder, Elisabeth Lundell, Anna Widerberg, Hanna Walfridsson, Janerik 
Nilsson, Robert Bohman, Catarina Sandberg, Torbjörn Åström. Maria-Brita Nilsson hade angett förhinder.

§ 17 Mötet öppnas

§ 18 Val av sekreterare
Till mötets sekreterare utsågs Elisabeth

§ 19 Val av justerare
Till justerare utsågs Anna

§ 20 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs

§ 21 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns

§ 22 Rapport från ordförande
Ordförande redogjorde för sektionsdagarna och fullmäktige som hölls 20/3.
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§ 23 Rapport från kassören
Vi planerar att hålla öppna träningar under våren, vilket anmäls i förväg till Studiefrämjandet. Över lag 
god kassa tack vare många planerade arrangemang. Hittills i år har vi ett resultat på 2391,37 SEK samt ett 
banksaldo på 66835,13 och 248,00 i kontanter.

§ 24 Rapport från informations- och medlemsansvarig
Nya ägare 10st, nya medlemmar 11 st, ej förnyat medlemskap 5st. Vi planerar att skicka ut ett nyhetsbrev 
per mail till alla medlemmar i Västerbottenssektionen. Elisabeth kollar upp möjligheten att göra detta via 
gratistjänsten mailchimp.

§ 25 Rapport från webansvarig
Nya styrelsen upp på hemsidan. 

§ 26 Rapport från funktionsansvarig
Ingen funktionsbeskrivning genom Goldenklubben bestämd i dagsläget, en öppen beskrivning planeras 
till hösten.

§ 27 Rapport från utställningsansvarig 
7 st anmälda till kursen med Moa Persson i dagsläget. Intäkterna täcker med det antalet inte 
kostnaderna, men styrelsen beslutar att gå vidare och genomföra kursen ändå, då stora 
marknadsföringsinsatser gjorts, och vi bedömer det som en strategiskt viktig investering för att stärka 
upp exteriörsidan inom sektionen. 

Trimkurs 17/4 genomförs med i dagsläget 4 anmälda hundar. Första planerade tillfället blev inställt pga av
lågt intresse.

Inför Open Show behövs fortsatt mer sponsring och priser. En sammanställning av vilka djuraffärer som 
man ska uppge Goldenklubben till när man handlar där sammanställs och informeras om på hemsidan 
och facebook, för att underlätta sponsring inför Open Show mm.
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§ 28 Rapport från utbildningsansvarig
Styrelsen beslutar att adjungera Catarina Sandberg som utbildningsansvarig. Vårens kurser redan 
planerade. Catarina samordnar med SSRK:s utbildningsansvarig för att kommande kurser inför hösten 
inte ska krocka. 

§ 29 Rapport från mentalitetsansvarig
BPH planeras hållas till hösten. 

§ 30 Manusstopp GN
Manusstopp 21/4 och publicering v.23. 

§ 31 Inkomna skrivelser
FB-R efterfrågat.

§ 32 Utgående skrivelser
Svar gällande FB-R utskickat.

§ 33 Övriga frågor
Goldenpromenader i I20-skogen anordnas i maj. Catarina sätter datum och meddelar Hanna för info till 
hemsidan och facebook.

Forslunda bokat 2/11, 16/11, 30/11, 14/12 samt 11/1, 25/1, 8/2 och 22/2.

Förslag att subventionera 300kr på FB-R till alla medlemmar som inom samma år genomför både BPH 
eller MH och FB-R. Detta för att skapa en tillströmning av funktionsbeskrivna hundar, vilket ligger i linje 
med rasklubbens mål. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Torbjörn har haft kontakt med Doggy pilates-instruktör och efter förslag till styrelsen om att arrangera 
sådan kurs till hösten går han vidare med kontakten med instruktören. 
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§ 34 Nästa möte

Nästa möte den 9/5 19.00 på Cassis Cafe.

Elisabeth Lundell

Sekr

Angelica Söder

Ordf

Anna Widerberg

Justerare
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