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Datum 2018-04-09

Närvarande: Marie-Louise Widenroth, Magnus Persson, Gunilla Hagenlöv, Ann-Louise Berglund, Ingrid
Grundström, Pentti Virkkunen och Stefan Lindbäck
Suppleant:
Anmält förhinder: Ewa Pettersson-Holmqvist, Elisabeth Mattsson och Birgitta Lindström
Adjungerad:

§1

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2

VAL AV JUSTERARE

Magnus Persson
§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.

§5

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Stefan och Ingrid gick igenom vad som hade tagits upp på sektionsdagarna.
§6

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubbens ekonomi är god och utställningen gick med vinst.
§7

RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG

Ingen information.

§8

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG

Ingen informatio.
§9

RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Birgitta pratar med Katti angående upplägget av den planerade jaktkursen. Hur många tillfällen, behövs
det fler än en instruktör/hjälp instruktör?
§ 10

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

En kombinerad trimkurs och utställningsträning planeras till helgen v19. Birgitta kollar om det finns
möjlighet att vara på Hundvis i Piteå och Ingrid kollar om det finns möjlighet att vara i Kalix. Det
spikades ingen ort utan vi får höra vad de olika alternativen kostar.
Priset till BIS-hundar bestämmdes att det skulle vara prisfat istället för Guldhundar.
2/6 har vi Open Show då även klubbens 30:års jubileum firas. Vi diskuterade möjlighet att ha catering
för dom som vill, detta ska i så fall anmälas i samband med anmälan till utställningen. Ann-Louise
kollar upp förslag på meny. Ingrid fixar "Roll-Up" från Huvudstyrelsen och Birgitta kompleterar
"utställningsväskan" via Huvudstyrelsen.
Vi kommer även att behöva funktionärer:

Ringsekreterare: Ingrid och Lena Granberg
Prisansvarig: Ann-Louise tar kontakt med Agria och Royal Canin dessutom finns det priser kvar från
tidigare utställningar.

Serveringsansvarig: Marie-Louise och Gunilla fixar inköpen.
I ordnigställande: Samtliga.
§ 11

RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG

Problem att få folka att vilja utbilda sig till beskrivare och testledar. Detta verkar vara ett problem inte
bara för Golden klubben utan även SSRK upplever att man har problem att rekrytera till dessa
uppgifter.
§ 12

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

21/4 är det manusstopp till Golden Nytt. Vi bör få med information angående den planerade
familjedagen/30:års jubileum, med aktiviteter som viltspår, apporteringsträning, utställning mm. mm.
Planerad Jaktkurs och att man ska vara noga att kolla hemsidan och facebook då all information läggs
ut där.
§ 13

INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkommna skrivelser.
§ 14

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.
§ 15

ÖVRIGA FRÅGOR

Profilkläder till 30:års jubileumet T-shirt 84:-/st, mössa 57:-/st och Hoodi 749:-/st el. 519:-/st (det
fanns två olika modeller) med tryck samtliga priser ex.moms. Ann-Louise kollar och tar med prover till
nästa möte.
§ 16

NÄSTA MÖTE

2/5 19.00 på Kyrkogatan i Luleå.
§ 17

MÖTET AVSLUTAS

____________________________
Sekreterare
____________________________
Justerare
____________________________
Ordförande

