Protokoll Styrelsemöte
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2018-05-29

§ 49

Mötet öppnas
Mötet öppnas 19.18

§ 50

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

§ 51

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs. Open Show tas som första punkt följt av Golden-nytt och
förrådsinventering.

§ 52

Föregående protokoll
Inget att anmärka, protokoll skrivs under.

§ 53

Rapporter från styrelsen
o

Ordförande:
Inget att rapportera.

o

Kassör:
Alla utom 3 anmälda har betalat Open Show.
Vi har 34 500 på kontot.

o

Jakt:
2 öppna jaktträningar har genomförts. Varje tillfälle har lockat 6-7 ekipage.

o

Funktion:
Teorikurs för kastare inför FB-R har genomförts med fem deltagare. Den praktiska delen
samt examinering sker snarast.

o

Utställning, exteriör
Ringträning genomförd med 1 ekipage. Nu har vi dock tillräckligt med anmälda till OS och
kan lobba för de kvarvarande ringträningarna.

o

Information och medlem
Ingen ny information eller medlemmar.

o

Web
Förslag till anmälningsblankett för kurser och dylikt. Förslaget är en blankett via Google
Forms. Beslut tas att testa det vid nästa möjliga tillfälle.

o

Utbildning
Jennifer har hållit två Nosework-gånger. Första gången deltog 7 hundar, andra gången 6.
Medlemmarna har betalat
Öppen träning i augusti.
- datum och dragare planeras i augusti
Valpkurs mot hösten planeras, valpläget pejlas under sommaren. (Janerik + ?)
Apporteringskurs under hösten planeras (Angelica)
Robert vill också ha en kurs, förslag emottages.
Förfrågan läggs ut med väl valda förslag kring aktiviteter samt en ”övrig fråga” för förslag
på aktiviteter.
Jennifer kan pröva på samma koncept igen med något annat (ex. Freestyle eller
RallyLydnad)

o

Mentalitet
BPH genomförs 19/8. Broshyrer skrivs ut från SKK:s hemsida och delas ut på Open
Show. Först efter showen börjar vi puffa för BPH på hemsidan.
https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Ovriga-dokument/BPH/bph-informationsbroschyr/

§ 54

Manusstopp Goldennytt 28/7
Vi gör reklam för Goldendagen samt gör reklam för vår hemsida, Facebooksida och
Instagram-kontot.

§ 55

Open Show
Puppy 1 = 0
Puppy 2 = 1 tik
Junior 1 = 1/1
Junior 2 = 1/5
Special Yearling 2/2
Maiden 5/3

Mid Limit 1/6
Limit 1 tik
Open 2/1
Veteran 2 tik
Special veteran 1 tik
Janerik skriver katalogen och får priser från Royal Canine och Agria nästa vecka.
Janerik förbereder också bedömningslappar samt nummerlappar.
Catarina fotograferar BIR, BIS och annat som behöver fotograferas. Vi gör ett försök att
hålla undan Torbjörn från regnet.
Vi saknar fortfarande ringsekreterare.
Inropare kommer Mia Johansson-Stjärnfeldt att fungera som.
Domare, ringsekreterare, inropare och fotograf behöver mat. Fika under tiden samt
lunch efteråt åt oss. Jennifer fixar mat!
Lotteriet ställs upp av Robert, hon vet vad som finns. Vi satsar på två lotteriringar.
Janerik förbereder kuvert med nummerlapp, BPH-reklam, BPH-anmälningpåminnelse
(Jennifer skriver och ser till att det finns uppe anmälan på hemsidan då), bajspåse.
Kataloger skrivs ut och köps på plats. Janerik kollar upp om vi kan få fram ett Swishkonto åt oss, och i så fall skrivs det ut en QR-kod med uppgifter för Swish.
Vi börjar bedömningen kl 10, incheckning kl 9. Vi träffas kl 8 och ställer igång.
§ 56

Inkomna skrivelser
Inkommen skrivelse om huvudsakligen GDPR, Open Show och Funktionsbeskrivning.
Alla styrelsemedlemmar har fått detta till sin mail.

§ 57

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 58

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 59

Nästa möte
8/8 kl 18.30 möte hos Catarina.

Jennifer Jern
Sekreterare

Elisabeth Lundell
Justerare

Janerik Nilsson
Ordförande

