PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte för Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum: 170508
Närvarande: Janerik Nilsson, Catarina Sandberg, Elisabeth Lundell, Fabian Bockholt,
Jeanette Hedström & Jennifer Jern
§ 26

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet klockan 18.36

§ 27

Val av justerare
Catarina Sandberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 28

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 29

Föregående protokoll
Föregående protokoll har justerats och undertecknats av ordförande, justerare och
sekreterare.

§ 30

Rapporter från styrelsen

●

Ordförande
Information från sektionsdagarna behandlas på nästa möte.

●

Kassör
3600 sek från Studiefrämjande har inkommit till kontot. Alla deltagare på trimkursen
har betalat sin kurs, men en har betalat en för stor summa. Catarina tar på sig att
kontakta betalaren och påpeka felbetalningen.

●

Jakt
Jaktansvarige har påbörjat planering inför inofficiellt prov till hösten. Platsen ännu
oklar.

●

Funktion
Styrelsen planerar FB-R till hösten tillsammans med Robert Bohman.

●

Utställning, exteriör
Planeringen för Open Show 17 juni pågår som bäst. Jennifer skapar en header till
hemsidan med reklam för showen. Sista anmälningsdag är 28/5 och innan dess kan
vi göra extra reklam på hemsidan och på facebook. Två veckor innan går det ut PM
till alla deltagare, sekreteraren skriver och skickar.
På fredagen kvällen innan samlas Catarina, Jeanette och Elisabeth för att packa
bilen inför utställningen. De andra packar på hemvägen. Vi träffas alla 8.30 i Vännäs
för att ställa igång och utställningen börjar 10.00.
Styrelsen beslutar att alla styrelsemedlemmar skall skaffa 10 stycken
priser/lotterivinster och föra dem till Jeanette senast 28.5. Klubben har redan 9
stycken muggar som kan användas. Kassören tar också på sig att handla lotter och
köpa en gåva åt domaren.
Priset för lotterna bestäms till 10 sek.
__________________________________________________________________
Innan utställningen beslutar styrelsen ordna 3 stycken ringträningar, 1.6, 7.6 och
13.6. Sabine Åström deltar 1.6 och hjälper deltagarna med tips. Klubben betalar
henne 400 sek för två timmars träning.

●

Information och medlem
Inga nya medlemmar sedan senaste mötet.

●

Web
Websidan har haft problem. Några inställningar går inte att komma åt men med hjälp
från tidigare web-ansvariga har akuta uppdateringar skett. Nu planeras en total
uppdatering av hemsidan.

Jennifer skapar en header till hemsidan med reklam inför Open Show.
●

Utbildning
Trimkursen genomfördes med 3 deltagare. Lydnadskursen är slutförd och
Viltspårskursen (21.5) fulltecknad.
Forslunda är bokat för nästa säsong, datumen:
1.11
10.1
15.11
24.1
29.11
2.2
13.12
16.2

●

Mentalitet
Planerat BPH till hösten i samarbete med Strandvallens Hundskola.

§ 31

Hur skall vi arbeta?
Styrelsen fortsätter sitt arbete som tidigare.

§ 32

Manusstop Goldennytt
Nästa manusstop är 28/7 och tills dess planerar styrelsen ett inslag angående vad
klubben planerar inför hösten samt ett upprop kring “Årets xxx”.

§ 33

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

§ 34

Inkomna skrivelser
Styrelsen har inga inkomna skrivelser förutom skräppost som inkommit till Janerik.

§ 35

Utgående skrivelser
Styrelsen har inga utgående skrivelser.

§ 36
●

Övriga frågor
FBR-kastare utbildning
Ingen i styrelsen är intresserade av att gå den utbildning till kastare som ordnas i maj.
Vi gör i stället reklam på hemsidan och facebook i fall någon medlem vill delta.

●

Pris för “Årets xxx”.
Styrelsen understöder ordförandes förslag om att inrätta ett pris för “årets xxx” som
delas ut på årsmötet. Detta som tillägg till det redan existerande priset “årets
allroundgolden”.

§ 37

Nästa möte
Nästa möte planeras till 8.6 kl 18.30 hos Jeanette på Flottargatan 10

§ 38

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 20.21
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