Protokoll Styrelsemöte 1
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2018-03-27

§ 27

Mötet öppnas
Mötet öppnas 18.50

§ 28

Val av justerare för mötet
Catarina och Janerik väljs till justerare.

§ 29

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 30

Föregående protokoll
Förutom konstituerande mötet är föregående protokoll underskrivet och arkiverat.

§ 31

Rapporter från styrelsen
o

Ordförande:
Ordförande har deltagit i fullmäktigemöte i Stockholm. På ett seminarium om exteriör har
Open Show diskuterats och dess existens har diskuterats. I övriga landet verkar
konceptet inte ha problem och för oss måste diskussionen gå vidare nästa år. Intresse för
att komma upp och döma var stort, så intresse finns.
Också en föreläsning med Eva Bodfält uppskattades. Hennes nya bok rekommenderas.

o

Kassör:
Vi har betalat tillbaka allmänlydnadskursens anmälningsavgifter. Dagens saldo på kontot
är 38 543,73 kr. Studiefrämjandets 3000 har inkommit och fullmäktige + sektionsdagarna
är klara.
Medlemsavgiften för Anumark betald.

o

Jakt:
Angelica har varit på jaktseminarium och där pratades det om att Goldens tappat
spontanintresset för vilt.

Regelrevidering av B-provet uppe på tapeten och en regeländring kommer inom kort.
Förslag att följa Danmark och Norge och ha enbart matvilt i provet.
Öppen jaktträning planeras, datum planeras via facebook:
▪ Klockarbäckens parkeringsplats
▪ Röbergets botten också uppistat med packad snö
o

Funktion:
Dåligt seminarium om funktion på fullmäktige. Uppfödarutbildning diskuterades med tiden
var knapp och inget hanns med.
Just nu styrs en funktionärsutbildning upp. Intresserade ska anmäla sig.
Förslag på FB-R hemma hos Robert i ett senare skede.

o

Utställning, exteriör
Ringträningar planeras till våren, med start 16/5, 29/5, 7/6 och 12/6:
-Ann-Charlotte (Lotta) Sundberg
-Maria Larsson
Domare till Open Show klart. Kontrakt och anmälan till Agria och Royal är klara. Vi har
priser klara sedan förra året. Inventering måste göras. Inför denna inventering måste en
lagerhylla införskaffas för lagret.

o

Information och medlem
Ingen ny information. Informationsmejl bör skickas innan 25/5 då PUL uppdateras.

o

Web
Jennifer skriver ”kalender” till websidan med vårens aktiviteter.
Instagram-konto upprättas.
Styrelsen uppdateras på websidan.

o

Utbildning
Inte längre gratis att vara på Anumark. Medlemsavgiften dock sänkt. Kicki borde ha
information om läget.
Vår relation med Studiefrämjande behöver diskuteras vidare under nästa möte. Catarina
pratar med Anna.
Helgkursen med jaktkurs gick inte att köra. Lotta Byström, som visat intresse för klubben,
har en pristaxa på 9600 för en dagskurs. Planering med Lotta går vidare för nästa år
istället.
Jaktkurs med Robert och Angelica planeras, Catarina kollar med Angelica:
SSRK kör en jaktlydnadskurs just nu

Namnförslag ”Nybörjarkurs för Retrievers” för att komma undan den normala jargongen
inom SSRK. Kursen skulle innehålla element som ingår i en jaktlydnad, men vi lättar på
termerna. 4 - 6 hundar
Viltspår 13/5 i Kassjö med Leif Roth. Anmälan och betalning direkt åt Leif. Öppen träning
för alla intresserade planeras efteråt.
Trimkurs med Lena Olsson uppe? Reseersättning behöver betalas för henne. Material för
kursen finns hos Goldenklubben. Också Agneta är villig för trimkurs. Catarina kollar med
Kicki om Anumark är ledigt. 5/5 eller 12/5 på förslag, 6 hundar
Nosework-kurs: 2800kr/dag + moms och resa. 22/4 och 29/4 preliminärt bokade för detta.
Bokad helg avbokas och Jennifer lägger upp en ”nybörjarkurs” på 4 gånger/400 kr.
Hydrolater köps in.
Öppna träningar för SSRK-datum bestäms senare, Catarina kollar upp.
o

Mentalitet
Torbjörn checkar Eva-Karin för BPH så fort som möjlighet ges, mot hösten.

§ 32

Manusstopp Goldennytt 21/4
Det vanliga. Trycka på FB-R och BPH i höst.

§ 33

Beslut tagna sedan föregående möte
Delegater till fullmäktige bestämdes via Facebook, behandlades på konstituerande
mötet.

§ 34

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§ 35

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 36

Övriga frågor
Robert lyfter frågan om ”privatlektioner” för våra instruktörer. Styrelsen tycker det är en
bra idé om våra instruktörer vill.

§ 37

Nästa möte
2/5 hos Jennifer kl 18/30
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