PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Plats: Anumarks bygdegård
Datum: 161106
Närvarande: Janerik Nilsson, Maria-Brita Nilsson, Angelica Söder, Robert Bohman, Torbjörn
Åström, Catarina Sandberg

§ 89 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet.

§ 90 Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Torbjörn Åström.

§ 91 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 91 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 92 Rapport från ordförande
Janerik Nilsson har utsetts som tillförordnad ordförande då Angelica Söder på egen begäran klivit
av uppdraget.

§ 93 Rapport från kassör
Kassören rapporterade att omsättningen är 55 700 kr. Resultat 4400 kr plus. Likvida medel 71000
kr. Det beslutades att förbrukningsmateriel inte ska lagerbokföras.
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§ 94 Rapport från jaktansvarig
Inte aktuellt då det f.n. inte finns någon jaktansvarig.

§ 95 Rapport från funktionsansvarig
Funktionsbeskrivning genomförd med 3 st golden , 1 tollare och 2 labradorer.

§ 96 Rapport från utställningsansvarig
Domarbyte har skett till vårens open show. Bengt Källman blir domare. Rosetter är beställda och
plats i Vännäs är bokad.

§ 97 Informations- och medlemsansvarig
Inget att rapportera.

§ 98 Rapport från webansvarig
Ordförandebytet ska meddelas på webben.

§ 99 Rapport från utbildningsansvarig
Valpkurs genomförd. Allmänlydnadskurs är på gång att starta. Planering av uppfördarträff RAS
ska göras inför revidering.

§ 100 Rapport från mentalitetsansvarig
Inget att rapportera.

§ 101 Manusstopp Golden nyt
13 januari 2016.

§ 102 Beslut tagna sedan föregående styrelsemöte
Beslut har tagits att hyra ett förråd. Kostnad 300 kr per år. Utställningsansvarig och jaktansvarig
ska ha varsin nyckel till förrådet.
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§ 103 Inkomna skrivelser
Inga.

§ 104 Utgående skrivelser
Inga.

§ 105 Övriga frågor
Angelica meddelar att hon och Ingrid Sjöberg ska gå en kurs ”pip och stress” för instruktörer i
Piteå i Sudiefrämjandets regi.

§ 106 Nästa möte
Nästa möte i januari innan årsmötet. Datum bestäms senare.

§ 107 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Janerik Nilsson

Maria-Brita Nilsson

Ordf
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Justeringsman

