Protokoll Styrelsemöte 2018-11-20
Närvarande: Ingela Påsse van Reis, Eva Sjölinder Hansson, Lars Petersen
Marie Österblom, Eva-Britt Brännsten, Karin Fredholm, Anders Mård-Ewander
Anmält förhinder: Hanna Gustavsson, Maria Andersson

1.
Mötet öppnas:
Ordförande Ingela Påsse van Reis förklarade mötet öppnat
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll:
Lars Petersen valdes att tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll
3. Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokolls godkännande:
Godkändes
5. Rapport från ordföranden:
Planering inför 2019.
6. Rapport från sekreteraren:
Facebook uppdaterades med Goldenpromenaden, Working test, och Adventspromenad. Webbsidan
uppdaterades med samma innehåll samt att bilder från de tre eventen. My Dog monter är bokad.
Styrelsemötesprotokollet från 6/9 är utlagt på hemsidan.
7. Rapport från webbansvarig:
Inget att rapportera
8. Rapport från kassören :
Ekonomin är tillfredsställande.
9. Rapport från jaktansvarig:
Prova på jakt planeras in tidigt för våren -19, därefter tänker vi oss tre tillfällen med kostnadsfria
gemensamma träningar under våren. Förslagsvis vid Horsikan/Mölndal.
Reklam för ”Prova på jakt” görs på vårens Goldenpromenad i mars. Jakttillfällena ska hinna annonseras i
Golden nytt för v.10.
10. Rapport från utställningsansvarig
Openshow 2019: 24/2 – Stora hallen på Åskvädersgatan är bokad. Ringträning i Lilla hallen 11/2 kl 18.00.
Royal & Agria sponsrar.
11. Golden Nytt
Material till Golden Nytt nr 4 är inskickat
Nästa nummer har stopp för annonser 13/1 samt manusstopp 27/1 .
Goldenpromenad & Prova på Jakt ska in i nästa nummer.

12. My Dog - Arbetsschema
Klubben är anmäld till rasklubbstorget & allt är bekräftat. Bemanningsschemat är klart. Karin tar med
material + studiefrämjandets skylt, Lars har staketet. Inflyttningen är onsdag 2 januari mellan 07:00-20:00 .
Biljetter/Införselbevis hund mejlas ut av Karin senare. Hemsidan & Facebook ska uppdateras med info om
GRK My Dog monter.
13. Adventspromenaden
Kommer att hållas den 9/12 kl 11-13 i Slottsskogen.
Vem som gör vad är bestämt. Vi behöver:
Tipspromenad, tipslappar, korvpåsar, glögg & pepparkakor, termosar, skumtomtar.
Obs! 2 tält och 2 bord.
14. Årsmöte 2019
17/2 kl 17.00-20.00. På Cassiopeja förskola i Billdal.
15. Inkomna skrivelser
Avvaktar en stund med ReDog
16. Utgående skrivelser
Inga
17. Utfall WT 21/10
Positiv feedback har lämnats muntligt samt på nätet. Vi kan försöka utnyttja ytan för stationerna ngt bättre
med t.ex. längre mellan hundstoppen. Annonseras tidigt i Golden Nytt, på hemsidan och Facebook och nämn
att det kommer finnas cafeteria på plats. Nya dummys (tvåfärgade) ska i så fall köpas in till nästa WT.
18. Arbetsutskott
Inga
19. Övriga frågor
Goldenpromenaden:
Ska bestämmas till ett datum strax efter 8/3. Skickas till E-B Brännström för Golden Nytt senast 27/1
20. Nästa möte
Fredag 18/1 – plats bestäms senare.
På detta möte bestämmer vi vad som ska stå i nästkommande spalt i Golden Nytt.
21. Mötet avslutas
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