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Datum 2018-01-17

Närvarande: Ingemar Andersson, Marie-Louise Widenroth, Gunilla Hagenlöv, Stefan Lindbäck, Lena
Granberg, Birgitta Lindström, Pentti Virkkunen och Magnus Persson
Suppleant:
Anmält förhinder: Elisabeth Mattsson
Adjungerad:

§1

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2

VAL AV JUSTERARE

Gunilla Hagenlöv
§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.

§5

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

§6

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Vi har ca 34000: - i kassan för närvarande.
§7

RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG

Manusstoppet för att få in Open Show annonsen har passerats så det måste snarast skickas in till
Golden Nytt. Manusstopp för övrigt material är den 27/1.

§8

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG

Ringträning och trimmningskurs planeras till slutet av mars - början av april, Birgitta och Pentti håller i
kursen. Marie-Louise kollar lediga tider i Boden Brukshundsklubbs inomhuslokal i Pagla.
Viltspårs kurs/träningar planeras till våren.
Kolla med Kati om hon kan hålla en jaktkurs som avslutas med ett WT.
§9

RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Frånvarande
§ 10

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Inoffeciella utställningen skjuts till 10-11/3-2018, tillgång till domaren avgör datum. Toto hallen
bokas om till detta datum. Domare är Jan-Olof Holmqvist, Pentti pratar med Ingrid som har haft
kontakt med domaren för byte av datum. Anmälningsavgift: 200:-. Anmälningarna skall gå till MarieLouise.
Ann-Louise sätter in annons på hemsidan och FB samt medelar Margareta Larsson så utställningen
kommer med på listan för inoffecillautställnigar.
Pentti ombesörjer annons i reklambladet.
Marie-Louise fixar katalogen, följande klasser skall ingå: Valp 1 (4 - 6mån), Valp 2 (6 - 9mån), Junior
(9 - 15mån), Unghund (15 - 24mån), Öppenklass (24 - ) och Veteranklass (8år - ).
Följande rosseter måste finnas till utställningen: Valp1 & 2 2x BIM + 2x BIR samt 2x BIS 1,2,3,4.
Junior,unghund och öppenklass BIS 1.2.3.4 samt BIR och BIM. Veteranklass: BIS 1.2.3.4. BIM och BIR.
Ringsekreterare: Lena G
Inropare: Stefan L
Insläpp: Lili-Marie och Marie-Louise
Fika försäljning: Korv med bröd, läsk, kaffe och kaka. Birgitta, Gunilla och Lena kan baka. Även andra
kan ju baka om det behövs. Alla får hjälpa till med iordningställande samt bort städningen.
Priser: Royal Canin, Pentti kollar. Marie-Louise kollar med Djurmagazinet om dom vill sponsra.
Pentti fixar annonsering i reklambladet.
Domarpresent: Lili-Marie fixar.
§ 11

RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG

Fb-R är ett problem då det inte finns några beskrivare att få tag på på rimligt avstånd. Denna fråga
måste lyftas på sektionsdagarna i mars.
§ 12

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Kommande aktiviteter, jaktkurs med WT, trimningskurs och ringträning samt viltspår
§ 13

INKOMNA SKRIVELSER

Det har kommit till styrelsens känedom att det har gått ut en inbjudan i Golden klubbens namn utan
styrelsens kännedom. Ingemar står inte bakom att detta arangemang genomför i klubbens namn då
inte alla medlemar fått medelande om detta. Då styrelsen inte är enig i hur frågan ska hanteras tas det
fram tre förslag som det röstas om.

Förslag 1: För att få genomföra arrangemanget i klubbens namn så måste det anonseras på klubbens
hemsida samt Face Book.
Förslag 2: Ny kallelse till arangemanget skickas ut där klubbens logga är borttagen och ersätts med
kennelnamn.
Förslag 3: Arangörerna mejlar en inbjudan till samtliga medlemar enligt mejllistan.
Resultat av omröstningen:
Förslag 1: 0 röster.
Förslag 2: 1 röst.
Förslag 3: 7 röster.
Vinnande förslag 3 är det förslag som vi går vidare med, Ingemar reserverar sig mot beslutet.
§ 14

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.
§ 15

ÖVRIGA FRÅGOR

Tag kontakt med valberedningen och medela om ni avser att fortsätta inom styrelsen.
Förberedelser inför årsmötet: verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt verksamhetsbudgett tas
fram på nästa möte.
§ 16

NÄSTA MÖTE

4/2 kl 18:00 Bodensenergi.
§ 17

MÖTET AVSLUTAS

____________________________
Sekreterare
____________________________
Justerare
____________________________
Ordförande

