PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte för Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum: 170314
Plats: Jen Ekonomi
Närvarande: Janerik Nilsson, Torbjörn Åström, Jennifer Jern, Elisabeth Lundell,
Fabian Bockholt, Jeanette Hedström och Catarina Sandberg
§ 13

Mötet öppnas
Ordförande öppnar möte klockan 18.35.

§ 14

Val av justerare
Elisabeth Lundell valdes till justerare.

§ 15

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 16

Föregående protokoll
Styrelsen har inget att justera i föregående protokoll. Protokollet i original förvaras
hos sekreteraren.

§ 17

Rapporter från styrelsen
● Ordförande
Jeanette Hedström och Janerik Nilsson kommer åka till sektionsdagarna v. 12 som
representanter för GRKs Västerbottensektion.
● Kassör
Kassör för 2017, Elisabeth Lundell har fått tillgång till kontot och väntar på
bankdosan.

Föreningens ekonomi är bokförd t.o.m. 13.3 och föreningen har ca 47 000 SEK på
kontot. Hyran för förrådet är betald och kursavgifter på ca 10 000 SEK har inkommit
till kontot.
● Jakt
Jaktrosetter finns till höstens eventuella inofficiella B-prov. Jaktansvariga bör tala
med Robert Bohman för att reda ut detaljer kring höstens aktiviteter.
● Funktion
En funktionsbeskrivning planerad till hösten 2017. Robert Bohman planeras hålla
funktionsbeskrivningen och planerna bör göras tillsammans med honom.
● Utställning, exteriör
Inför utställningen 17.6 i Vännäs är följande detaljer klara;
Inropare
Domare: Bengt Källman från Kennel Cassmick
Plats: Vännäs friluftsområde (kontrakt ännu ej skrivet)
Ringsekreterare saknas fortfarande, men till en inofficiell utställning behövs ingen
utbildning så i nödfall kan någon i styrelsen ställa upp.
Till utställningen finns prisrosetter, men övriga priser måste styrelsen med
gemensamma krafter samla. Styrelsen väntar till efter sektionsdagarna för att höra
vilket fodermärke som GRK skall använda. Hos Robert finns pilar, skyltar och
porslinsmuggar samt eventuellt annan rekvisita som kan komma till nytta.
Plats och domare för utställningen 2018 diskuterades och Lena Olsson fanns som
förslag. Styrelsen skall diskutera vidare under ett kommande möte.
● Information och medlem
Föreningen har inte fått några nya medlemmar sedan senaste möte.
● Web
Websidan saknar ännu bilder på Jeanette och Jennifer.
Information om utställningen bör läggas upp, samma information som fanns i senaste
utgåva av Golden Nytt.

● Utbildning
Föreningen håller för tillfället en kurs i allmänlydnad. Kursen har en gång kvar och
allting har löpt bra med nöjda deltagare och ledare.
Forslunda avtalet är avslutat för säsongen och rapporterat till Studiefrämjandet.
Utbildningsansvarige planerar möte med Studiefrämjandet för bokning av nästa
vintersäsong (nov - feb).
Styrelsen diskuterade också tankar inför våren och hösten och kom fram till följande
preliminära planer
april: Öppna utomhusträningar med tema (kl 13.00-14.30)
● 2.4 Följsamhet och inkallning
● 9.4 Sökövningar
● 23.4 Prova på apportering
● 29.4 Markering
april - maj: Trimningskurs för 5 hundar, Agneta kontaktas för datumförslag.
maj-juni: Ringträningar (4 gånger) inför Open Show. Sabine Åström kontaktas av
Torbjörn.
juni-juli: Viltspårskurs med Leif Root (1 gång + 3 övningar)
juli/aug: Öppna jaktträningar tillsammans med SSRK
hösten:
● FBR och BPH
● Kurs i jaktlydnad
● Valpkurs
● Goldendag
● Öppna inomhusträningar
● Mentalitet
En BPH planeras till hösten, diskussion förs med Robert Bohman för vidare
planering.

§ 18

Hur skall vi arbeta?
Primära kontakten sker via den hemliga Facebookgruppen. I gruppen kan även
snabba beslut som exempelvis datumförslag göras. Beslut som sker på facebook
protokollförs av sekreteraren och behandlas under nästa möte. Primärt förs dock
administrativa diskussioner på Facebook.

§ 19

Manusstopp Golden Nytt
Nästa manusstopp är 21.4. Exempel på bidrag från Västerbottensektionen är bilder
från de öppna utomhusträningarna i början av april. Följande manusstopp är 28.7
och 20.10

§ 20

Beslut tagna sedan föregående möte
Inga beslut tagna sedan föregående möte.

§ 21

Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.

§ 22

Utgående skrivelser
Inga skrivelser utgår från styrelsen.

§ 23

Övriga frågor
Styrelsen planerar standardisera kurspriser, både för kurser utomhus och kurser
inomhus. Ordförande räknar över kostnaderna inför nästa möte. Förslaget är att
styrelsen beslutar om ett pris per timme alternativt per 1,5 timmar som sedan
används för alla kurser. Till kurspriset läggs eventuell kurslitteratur till.

§ 24

Nästa möte
Nästa möte planeras till 8.5 kl 18.30

§ 25

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 20.47

Janerik Nilsson
Ordförande

Jennifer Jern
Sekreterare

Elisabeth Lundell
Kassör, justerare

