Protokoll konstituerande möte 2019-02-17
Närvarande: Ingela Påsse van Reis, Eva Sjölinder-Hansson, Anders Mård Ewander, Hanna Gustavsson,
Karin Fredholm, Lars Petersen, Eva-Britt Brännsten

Anmält förhinder:
Ing Marie Röstlund, Maria Andersson

1.

Mötet öppnas.
Ok

2.

Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
Eva Sjölinder-Hansson

3.

Fastställande av dagordning
Ok

4.

Val av vice ordförande.
Eva Sjölinder-Hansson

5.

Övriga styrelseledamöters ansvarsområden.
Som -18 men vi behöver någon som har hand om lotteriet/vinsterna nu efter Maries avhopp.

6.

Klubbens firmatecknare.
Hans Hansson (1 år kvar)

7.

Suppleanternas tjänstgörningsordning
1. Anders Mård Ewander
2. Hanna Gustavsson
3. Ing Marie Röstlund

8.

Adjungerad till styrelsen.
Ingen

9.

Sektionens kontaktmän till kommittéer.
Inga förändringar – Utställningsansvarig Eva Sjölinder-Hansson, Jaktansvarig – Lars Petersen

10. Rutiner för möten och kommunikationer inom styrelsen.
Vi kommunicerar via e-post med svar inom 24 timmar. Svarar alla avsändare enbart om det gäller
alla.
11. Kommande mötesdatum
Nästa styrelsemöte är 9/4 kl 18.30 (18.00) på Cassiopeja förskola, Billdal.
12. Inkommande brev.
Inbjudan till sektionsdagarna (23-24/3-19)
Kerstin Persson har mejlat oss om att länken på vår hemsida till Funktionsbeskrivning inte är aktuell.
Lars Petersen kontaktar Christer Fröje om detta.
Medlemsregistret

13. Utgående brev.
Mejl angående mer anslag till My Dog -20 från HS
Kontakt/bokning av Göteborgs Hundarena
Kontakt med HS angående det felaktiga antalet BIR-rosetter som anlände inför OS i februari.

14. Arbetsutskott.
Inga
15. Inskicka till huvudstyrelsen alla styrelseledarmöter
Karin skickar in bilagan via e-post så snart alla kontaktuppgifter är kompletta

16. My Dog: Vad fungerade bra/Vad bör förbättras inför 2020?
Minska kostnaderna inför -2020 genom att bara hyra ett ståbord istället för två. Vi använder det bord
som ingår. Vi behöver dubbel mängd av både Golden Nytt & små broschyrer.
Vi behöver fler folk till montern som går kortare pass samt fler hundar i montern per pass.
Vi har redan aspiranter inför nästa år med vi går ut med förfrågan på Facebook inför nästa gång.
17. Prova på jakt, datum samt tre träningstillfällen (datum)?
Lars, Hanna, Mia pratar ihop sig om dessa tre tillfällena. 11/5 eller 18/5 kan bli ett av de aktuella
träningsdatumen. Vi ska återknyta med de som gått ”Prova på jakt” samt kanske byta ut två av ”Prova
på” tillfällena i höst till träningstillfällen istället.
18. Nybörjarkurs jaktapportering (Maria Roding):
Klar för Golden Nytt v.10. Datumen blir: 28/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5 (enbart torsdagar)
Måste läggas ut på hemsidan mycket snart.
19. Familjedagen (agilityinstruktör behövs):
Fråga Ann-Charlott, Mia, lotta eller Susanne om rallyn.

20. Sektionsdagarna 23-24/3 – vem åker med?
Lars, Karin, Eva Sjölinder-Hansson, Hans, Hanna
(Hanna lämnar besked om hon kan 22/2. )
Eva anmäler de som ska med senast 25/2 till HS

21. Open show 24/2:
Allt inför Open show är färdigt/under kontroll & alla i styrelsen vet vad de ska göra/ta med till
utställningen.
22. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerare (ordf.)

Justerare

____________________________ _____________________________ ____________________________

