PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Sida

Golden retrieverklubbens Norrbottens-sektion

1

Datum 2019-07-23

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

§1

MÖTET ÖPPNAS

§2

VAL AV JUSTERARE

Ingrid Grundström
§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställd.
§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 15 på föregående protokoll justeras så att det framgår att Pentti Virkunen går in som t.f ordförande
till dess att en ordinarie ordförande kan väljas på nästa årsmöte. Detta ska justeras av Lili-Marie
Lundström:
§5

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Inget att rapportera.
§6

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Kassan är god. Inköp av priser till Open Showen i augusti diskuterades då vi inte får någon sponsring
från Royal Canin.
§7

RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Jaktprov kommer att genomföras i samarbete med Norrlabben den 21-22/9 vid Gåstjärn i Sikfors. Två
personer är tillfrågade som domare men har ännu inte lämnat besked. Provet skall utlysas minst 3v i
förväg, helst så snart som möjligt men då SSRKs kansli är stängt till den 5/8 måste vi vänta till det
datumet. Peter Näsman, ordförande i Norrlabben har inventerat hur mycket vilt dom har och dom har:
31 trutar
5 kråkor
10 duvor, ej till nybörjar hundarna.
Själva har vi:
2 kråkor
2 stora måsar
18 trutar + 3 små trutar

Prio är att få tag på änder, Elisabeth kollar om hon kan få tag på några.
Ingrid kollar upp så att klubbens försäkring täcker jaktprov samt vad som gäller. Elisabeth och Patric
har fortsatt kontakt med Peter Näsman i Norrlabben och meddelar övriga i styrelsen när dom behöver
hjälp eller om det krävs något gemensamt styrelsemöte med Norrlabben.
§8

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Det praktiska kring Open Showen diskuteras. Vi samlas kl 7:30 Insläpp startar kl 8:00, Elisabeth
kontrollerar vaccination samt delar ut nummerlappar. Marie-Louise inhandlar fika och hämtar
handkassa från Gunilla samt startar igång serveringen tillsammans med Ingrid. Ingrid kollar vad som
finns sedan tidigare, drickor, muggar, servetter mm. Pentti gick igenom PM,et som skickas ut samt
fixar katalogen. LiLi-Marie är ringsekreterare. Magnus fotograferar finalvinnarna vid tillfälle samt
övriga under dagen. I övrigt rycker alla in och hjälper till där det behövs.

§9

RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG

Information från Robert Boman har kommit via Lisbeth Alakangas, FRK Norrbotten, gällande Fb-R. SSRK
är villig att ta kostnaden för bilresa för funktionärer om vi i anslutning till Fb-R erbjuder en
informationsträff för medlemmar i SSRK samt dess rasklubbar. Detta låter som en bra idé att kunna
erbjuda medlemmarna.
§ 10

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

28/7 är manusstoppet. Marie-Louise meddelar att det blivit förändringar i styrelsen samt att vi
kommer att genomföra ett Jaktprov den 21-22/9 i Gåstjärn Sikfors. Information kommer att finnas på
hemsidan och FaceBook.
§ 11

INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser.
§ 12

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.
§ 13

ÖVRIGA FRÅGOR

Golden dagen skjuts fram till våren 2020.
§ 14

NÄSTA MÖTE

Pentti kallar till nästa möte som blir på Kyrkogatan 2 i Luleå.
§ 15

MÖTET AVSLUTAS

____________________________
Sekreterare
____________________________
Justerare
____________________________
Ordförande

