PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Sida

Golden retrieverklubbens Norrbotten-sektion
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Datum 2019-08-27

Närvarande: Pentti Virkunen, Patric Magnusson, Ingrid Grundström, Magnus Phersson, Elisabeth
Mattsson, Caroline Lund och Marie-Louise Widenroth
Suppleant:
Anmält förhinder: Gunilla Hagenlöv
Adjungerad:

§1

MÖTET ÖPPNAS

§2

VAL AV JUSTERARE

Caroline Lund
§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Lades till handlingarna efter underskrift av Ingrid.

§5

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Banderollen som vi beställt finns nu hos Pentti. Den ska vi ta med till jaktprovet den 28/9.
En inventeringslista på klubbensmaterial som finns hos olika medlemmar i styrelsen ska tas fram.
Denna skickas till Marie-Louise via mejl för sammanställning.

§6

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Marie-Louise gick igenom resultatet av fikaförsäljningen. Då Gunilla anmält förhinder så gjordes ingen
redovisning av det totala resultatet. Gunilla får göra en sammanställning och mejla
styrelsemedlemmarna alternativt dra det på nästa möte.
Dessutom ska det utbetalas 500: - till Svensbyn sportklubb, Bg: 387–0433, för hyra av anläggningen.
500: - till Norrlabben, Bg: 5313–5950, för katalogerna. Samt 500: - till Fredrik Danielsson,
personkonto Nordea 3300–6609208936, för hjälp med katalogerna.

§7

RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Vi gick igenom de funktionärer som är klara inför jaktprovet.
Domare: Anders Gustavsson
Båt + 1 person:
Land/fält: Marie-Louise + en till.
Skytt: Ida, Pentti

Domarsekreterare: Birgitta Lindström
Kock (mat till funktionärer och domare): Fredrik, Ingrid och Carolin. Fredrik har fixat palt till
funktionärer och domare. Vi säljer fika på plast, varmkorv med bröd, till övriga deltagare.
Kritiklappar: Patric har fixat.
Jaktroseter: Pentti kollar vad som beställdes i fjol. Pentti tar även kontakt med Royal Canin för att höra
om ytterligare sponsring av priser. Den 25/9 kl. 18:00 kommer det att hållas en genomgång för
funktionärer på provplatsen Gåstjärn, Sikforsen. Fågel kråkor, änder och trut. Kråkor är beställt.
Den 21/8 genomförde vi en apporteringskurs/träff vid Kvarnträsket i Luleå, mycket lyckad kväll. Nio
ekipage kom på träffen, 8 golden och en tollare, och fick prova på apportering både med vilt och
dummis.
§8

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Datumet för Open Show 2020 flytas till 1/8. Domare: 1) Ingrid Bergenblad, Endicott kennel 2) Annika
Andersson, Catchwood kennel 3) Lena Olsson, Spin taile’s kennel.

§9

RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG

Inget att rapportera.

§ 10

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Reportage angående jaktprovet ska skickas in. Marie-Louise kollar vad som gäller.

§ 11

INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser.

§ 12

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.

§ 13

ÖVRIGA FRÅGOR

Angående förrådet så blir det för dyrt för oss så vi lägger frågan på is så länge.
En fråga angående medlemservice och uppfödarlistor togs upp och vi diskuterade om vi ska göra en
mejlgrupp för att kunna förmedla information.
Vi diskuterade även nyhetsbrev främst till nya medlemmar för att väcka intresse för klubben.
Hemsidan: Intresseanmälan om man vill vara funktionär på klubbens aktiviteter. Pentti pratar med
Ann-Louise.
Öppnaträningar, att kunna arrangera öppnaträningar på olika platser tex Boden, Luleå, Kalix, Piteå mm.
Tillfällena kan läggas ut på Golden klubbens Facebook sida men även på andra sociala medier som
SSRK Norrbotten mm.
Uppfödarträffar diskuterades med möjlighet att ta upp seriösare ämnen.

§ 14

NÄSTA MÖTE

Någon av dessa datum 16 – 18/9 Patrick kollar och meddelar mig. Vi är på Kyrkogatan 2 i Luleå.

§ 15

MÖTET AVSLUTAS

____________________________
Sekreterare
____________________________
Justerare
____________________________
Ordförande

