Protokoll Styrelsemöte
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2018-05-02

§ 38

Mötet öppnas
Mötet öppnas 18.41

§ 39

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

§ 40

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 41

Föregående protokoll
Inget att anmärka, protokoll skrivs under.

§ 42

Rapporter från styrelsen
o

Ordförande:
Inget att rapportera.

o

Kassör:
Dagens saldo: 31043,73 kr på kontot. Forslunda är betalt. Trimhäften på 125 kr är inte
betalda ännu.
När vi hyr Anumark ska vi betala in hyran, så får vi be om en faktura om vi vill i efterhand.

o

Jakt:
Första öppna träningen genomfördes 1/5. God uppslutning på tillfället och det finns
önskan om fortsättning. Vi fortsätter om möjligheter finns en gång i veckan. Gärna en
helgdag önskas.
Nästa tillfälle lördag 12/5.
SSRK’s öppna träning börjar med Spanielklubben, 11/6 och 25/6.
Ingen träning i juli.

o

Funktion:
Det planeras utbildning: 14/5 teori och 27/5 praktik - för att få till funktionärer. Robert
skriver en inbjudan och Jennifer lägger ut på hemsidan så fort som möjligt.

o

Utställning, exteriör
Domare och inropare klara. Royal och Agria är också vidtalade. Moa Löfgren skulle
fundera på att vara sekreterare.
Priser finns så att det räcker. Fotograf saknas till ställningen. Lunch åt domare, inropare
och ringsekreterare behöver ordnas, samt åt alla som jobbar. Lotteriringar ska inventeras.
Norrbotten har Open Show 2/6.
Ringträning: datum i förra protokollet. Jennifer lägger ut på hemsidan. Catarina
undersöker möjligheterna till inbjuden hjälp för träningarna.
Jennifer skickar pdf om Open Show till Norrbotten, Ångermanland och Medelpa som
reklam.
Planer inför 2019 igång. Ansökan måste lämnas in i början av juni. Förslag på att INTE
ha en Open Show 2019 utan att i stället ha en ”Retrieverhelg” under hösten 2019.
Utställning en dag och ett dummy-jaktprov den andra dagen.

o

Information och medlem
Ingen ny information eller medlemmar.

o

Web
Lägg ut all information under ett inlägg, folk är för lata för att gå in under anmälan och
kolla ex. bankgiro + ”anmälan inte giltig innan betalning skett”.
Stäng ner frågeformuläret på hemsidan. Robert vill ha tillgång till instagramkontot.

o

Utbildning
-

5 stycken anmälda till trimkursen + en reserv. 4 har betalat.
5 anmälda till viltspårskursen. Betalning sker direkt till honom.
Jaktlydnadskurs till hösten
Jennifer håller Nosework 21/5, 28/5 och 4/6
Mitt på dagen-kurs för valpar i höst?
Vi avslutar vårt samarbete med Studiefrämjande för tillfället. Forslunda vill höja sina
avgifter inför nästa år. Vi har dock bokat fyra gånger i november - december 2018. Två
gånger i januari finns också bokat.

o

Mentalitet
Torbjörn planerar BPH inför slutet av augusti. Vi tar emot anmälningar och betalningar
och vidarebefordrar sedan till Eva-Karin.
Reklam behöver föras ut, i form av mejlbombning och eventuellt fysiskt brev.

§ 43

Manusstopp Goldennytt 28/7
Med information från Open Show. Kontrollera när detta

§ 44

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

§ 45

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§ 46

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 47

Övriga frågor
Anumark föreslås som plats för årsmötet 2019.
Inventering av förråd planeras 7/5 kl 17.30

§ 48

Nästa möte
Nästa möte hos Catarina den 29/5 kl 18.30.
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