Protokoll Styrelsemöte
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2018-08-09
§ 60

Mötet öppnas
Mötet öppnas 18.38
Närvarande Marita Johansson, Jennifer Jern, Catarina Sandberg, Janerik Nilsson,
Robert Bohman och Torbjörn Åström

§ 61

Val av justerare för mötet
Janerik Nilsson och Catarina Sandberg

§ 62

Fastställande av dagordning
Dagordningen uppdateras till mötet med § 64.

§ 63

Föregående protokoll
Inget att anmärka, protokoll skrivs under.

§ 64

Förändringar i styrelsen

o

Utträde: Kassör Elisabeth Lundell har ansökt om utträde ur styrelsen. Utträde beviljas.

o

Suppleant till ordinarie: Robert Bohman övergår till ordinarie styrelsemedlem.

o

Val av ny kassör/firmatecknare: Marita Johansson, 680418-8941, adjungeras till ny
kassör i Golden Retrieverklubben Västerbotten samt firmatecknare tillsammans med
ordförande Janerik Nilsson, var och en för sig.

o

Val av ny information/medlem: Jennifer Jern väljs till informations- och
medlemsansvarig.

§ 65

Omedelbar justering av § 64
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 66

Rapporter från styrelsen
o

Ordförande:
Förrådet på Haga har fått ett kontrakt, den nya hyran är 4440 kr inkl moms. Kontraktet
löper ett år med en månads uppsägningstid.

o

Kassör:
Saldo 40 600 kr på kontot. Open Show bringade en vinst på ungefär 3 300 kr. De
saknade BIS-rosetterna är kompletterade för ungefär 500 kr.

Coop-kvitto samt ICA-kvitto från Open Show saknas av Jennifer. Dessutom är vårens
NoseWork-kurs ouppredd med kassör.
o

Jakt:
Öppna träningar i augusti på gång. Första tillfället drog fullt hus med ca 20 ekipage vid
Hamptjärnsstugan. Nästa tillfälle 15/8 kl 19.00. Robert samordnar koordinator för varje
gång.
Det har kommit in förfrågningar kring inofficiellt jaktprov. Förslag är i stället ett
”träningsprov” för intresserade medlemmar. Tidpunkten förslagen till 25/8 och 8 platser
finns. Gratis för medlemmar. Plats specificeras senare.

o

Funktion:
Ingenting att rapportera. Vi behöver en testledare till en FB-R och intresse finns för ca 5 i
klubben.

o

Utställning, exteriör
Open Show slutrapporterad.
Förfrågan till Flatklubben kring gemensam utställning-jaktprov hösten 2019. Klubben
önskar ett gemensamt möte för att gå vidare med detaljer. Möte planeras.

o

Information och medlem
Ny medlemsansvarig från och med detta möte. Medlemsstatistik inkom under sommaren.

o

Web
Jennifer sätter ut anmälan på hemsidan till träningsprov i slutet av augusti. Websidan och
facebook fortsätter uppdateras på liknande sätt som tidigare.

o

Utbildning
Robert och Angelica kommer att hålla en introduktionskurs till retrieverträning under
hösten. Datum väntas av Robert och Angelica. Max 6 personer. 800 kr - 1000 kr
beroende på antal tillfällen.
Valpkurs har efterfrågats av medlemmar. Förslag på att Gudrun Kågström som dragare.
Catarina tar kontakt med Gudrun för vidare behandling.
Jennifer lägger ut en förfrågan på Facebook till medlemmarna kring ”kortkurs” (ingen
utbildad instruktör, eget material) som Jennifer kan hålla under hösten.
Forslunda bokat till vintern.
Goldendagen preliminärt planerad till 7/10.

o

Mentalitet
6 hundar anmälda till BPH. Eva-Karin har fått en sjunde hund till BPH. Den sista platsen
bör fyllas innan imorgon 10/8. Marita eller Jennifer ställer upp.

§ 66

Manusstopp Goldennytt nr 4, 20/10
Bild från BPH, bild från introduktionskursen och valpkursen samt Goldendagen och
övriga aktiviteter vi gör som klubb. Hänvisa till Facebook och hemsidan för
vårt löpande informationsflöde.

§ 67

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

§ 68

Inkomna skrivelser
Förfrågan kring uppfödarutbildning på distans. Utbildningen går att gå på distans med
en mentor. Svar vidarebefordrat.
Förfrågningar kring valpkurs inkommit via Messenger. Förfrågningarna svaras på av
Jennifer efter detta möte.

§ 69

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 70

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 71

Nästa möte
1/10 kl 18.30 hos Catarina.

Jennifer Jern
Sekreterare

Catarina Sandberg
Justerare

Janerik Nilsson
Ordförande

