
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Plats: Café Station

Datum 2016-09-19

Närvarande: Angelica Söder, Catarina Sandberg, Elisabeth Lundell

Torbjörn Åström, Janerik Nilsson 

69. Mötet öppnas

70. Val av sekreterare
Till mötets sekreterare utsågs Elisabeth

71. Val av justerare
Till justerare utsågs Torbjörn

72. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter att punkt X. Goldendagen lagts till.

73. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns

74. Rapport från ordförande 
Ingenting att rapportera från ordförande.

75. Rapport från funktionsansvarig
Funktionsansvarig lyfter att FB-R anordnas 15/10, och att sista anmälningsdag är 5/10. 
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76. Rapport från kassören
För närvarande finns ca 70000 SEK på banken. Vi ligger ca 14000 SEK plus hittills i år och har intäkter på 
ca 5000 SEK mer än föregående år. Inga kundfordringar finns just nu.

77. Rapport från informations- och medlemsansvarig
Ingenting att rapportera, då nya medlemssiffror inte hunnit komma sedan förra mötet.

78. Rapport från webansvarig
Ingenting att rapportera. 

79. Rapport från utställningsansvarig 
Utställningsansvarig låter hälsa att vårt förstahandsval av domare till Open Show 2017 har tackat nej. Vårt
andrahandsval är kontaktad, men har inte svarat ännu.

Ringträningarna som hölls inför SSRK:s utställning i början på september var mycket uppskattade och det 
kom bra med hundar och ägare på respektive tillfälle. Vi tar med oss att det är något vi ska fortsätta med 
inför nästa års utställningar.

80. Rapport från utbildningsansvarig
Just nu pågår två kurser; valpkurs och introduktionskurs i retrieverträning. Båda kurserna blev fyllda och 
med reserver.

Sista träffen på instruktörsutbildningen genom SSRK är gjord. 

81. Rapport från mentalitetsansvarig
BPH genomförd med lovord både från deltagare och Strandvallens hundskola. Styrelsen diskuterar om 
det vore läge att köra en ny BPH redan till våren, då det finns många valpkullar runt om Umeå som vore i 
lämplig ålder då.
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82. Manusstopp GN
Manusstopp 20/10. Till nästa GN ska annons om årsmötet, samt info om vinterträningen med. Det vore 
även önskvärt att hinna skriva ihop en artikel om Goldendagen och skicka in.

83. Inkomna skrivelser
Info om ledarutvecklingsutbildning genom Studiefrämjandet, samt info om diplomering av WT-domare.

84. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

85. Goldendagen 1/10
Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inför och under dagen.

86. Övriga frågor
Forslunda bokat 2/11, 16/11, 30/11, 14/12 samt 11/1, 25/1, 8/2 och 22/2. I år föreslås att vi ur styrelsen 
delar på att vara ansvarig för varsitt tillfälle, och till det tillfället anordna någon typ av enklare aktivitet. 
Detta för att skapa mer delaktighet bland de som kommer till de öppna träningarna.

Intresse för aktivitet finns i Dorotea. Styrelsen ser positivt på detta och kan tänka sig att anordna en 
aktivitet av något slag där, ifall de som lyft frågan själva kan dra ihop en grupp.

Vid nästa möte bör verksamhetsplan för 2017 tas upp för diskussion. Till dess förbereder Elisabeth och 
Catarina ett utkast på ett årshjul. 

Torbjörn har via kontakter inom SSRK fått höra att Royal Canin säljer tält till inköpspris. Han kollar upp 
närmare, men styrelsen enas om att det är en bra idé att göra ett sådant inköp.

Inköp av presentkort om 250kr/person på Loboo till Barbro och Lena som tack för deras insats på 
instruktörsutbildningen görs.

Både Hanna och Marlene har under året fått barn, och styrelsen beslutar att ge dem varsin mugg med 
Golden-motiv som gåva i samband med detta.
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Anumarks bygdegård finns till förfogande och förslag att åter visa filmerna som köptes in härom året tas 
upp. Aktiviteten genomförs efter tid och möjlighet.

87. Nästa möte
Fastställs via Facebook. Lämpligt om det hålls innan inomhusträningarna startar.

88. Mötet avslutas  

Elisabeth Lundell 

Angelica Söder Torbjörn Åström


	69. Mötet öppnas
	70. Val av sekreterare
	71. Val av justerare
	72. Fastställande av dagordning
	73. Föregående protokoll
	74. Rapport från ordförande
	75. Rapport från funktionsansvarig
	76. Rapport från kassören
	77. Rapport från informations- och medlemsansvarig
	78. Rapport från webansvarig
	79. Rapport från utställningsansvarig
	80. Rapport från utbildningsansvarig
	81. Rapport från mentalitetsansvarig
	82. Manusstopp GN
	83. Inkomna skrivelser
	84. Utgående skrivelser
	85. Goldendagen 1/10
	86. Övriga frågor
	87. Nästa möte
	88. Mötet avslutas

