Protokoll Styrelsemöte 2019-01-18
Närvarande: Ingela Påsse van Reis, Eva Sjölinder Hansson, Lars Petersen
Marie Österblom, Eva-Britt Brännsten, Karin Fredholm,
Anmält förhinder: Hanna Gustavsson, Maria Andersson , Anders Mård-Ewander

1.
Mötet öppnas:
Ordförande Ingela Påsse van Reis förklarade mötet öppnat
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll:
Eva Sjölinder-Hansson valdes att tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll
3. Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokolls godkännande:
Godkändes
5. Rapport från ordföranden:
För 2020 samarbetar vi med HS före beställning gällande MyDog. I år går vi back och får därför ett lite större
bidrag från HS.
Nybörjarkurs i jaktapportering i GRK regi. Maria Roding håller i kurs på 6 tillfällen.
6. Rapport från sekreteraren:

Styrelsemötesprotokollet från 6/9 lades i efterhand ut på hemsidan,
Styrelsemötesprotokollet från 20181120 är utlagt på hemsidan.
Facebook uppdaterades med Goldenpromenaden, Working test, och Adventspromenad. Webbsidan
uppdaterades med samma innehåll samt med diverse bilder från de tre eventen. My Dog montern
bokades, faktura för bord & tidningsställ skickas ut efter My Dog till Eva,
Ringträning 11/2 & Open Show 24/2 är utlagt på Facebook/hemsidan samt delade i två olika
Facebook-grupper, bilder från My Dog montern är inlagda på hemsidan, årsmötet är utlagt på
hemsidan och Facebook den 14/1-19.
7. Rapport från webbansvarig:
Inget att rapportera
8. Rapport från kassören :
Vi gick lite back för 2018 p.g.a.: 35 års jubileet: inköp av pennor, inköp av muggar, 35 kr i anmälningsavgift
för Open Show i Landvetter.
Årsredovisningen är skickad till revisorn.
9. Rapport från jaktansvarig:
Prova på jakt våren + tre tillfällen med kostnadsfria gemensamma träningar.
Lars pratar med Mia i veckan som kommer & återkommer till Eva-Britt om datum som gäller senast 27/1.
Jakttillfällena ska hinna annonseras i Golden nytt för v.10.

10. Rapport från utställningsansvarig
Openshow 2019: 24/2.
Rosetter, tallrikar har anlänt. Marie inventerar priserna till lotteriet.
Vem som gör vad bestäms när anmälningstiden löpt ut.
11. Golden Nytt
Nästa nummer har manusstopp 27/1 .
Goldenpromenad 31/3 & Prova på Jakt ska in i nästa nummer. Artikel från vårat WT ska skrivas ihop, bild
finns på hemsidan & skickas till Annika Andersson.
12. My Dog - Vad fungerade bra? Vad bör förbättras inför 2020?:

- Prata vidare vid nästa styrelsemöte om schemat mm.
Fakturan för ståbord & tidningsställ har inte kommit fram till Eva Sjölinder-Hansson än.
Följs upp igen inom kort.
13. Sektionsdagarna mars 2019:
Information/inbjudan har inte inkommit än
13b. Familjedagens innehåll i år?
Diskuteras vidare vid nästa möte men Lars dömer utställningen & agilityinstruktör behövs.
14. Årsmöte 2019
17/2 kl 17.00-20.00. På Cassiopeja förskola i Billdal.
Utlyst på Facebook & på hemsidan 14/1.
15. Inkomna skrivelser
Nyhetsbrevet, My dog
16. Utgående skrivelser
Brev till HS angående anslag till My dog
17. Arbetsutskott
Julklapp till Christer Fröje
18. Övriga frågor:

”Synkronisering” av publicering på webbsidan/Facebook?
- Ej nödvändigt. Facebook kan användas mer som ett verktyg för att påminna när evenemang
närmar sig.
19. Nästa möte :
17/2, konstituerande mötet på Cassiopeja förskola i Billdal.

Vid protokollet
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