Protokoll Styrelsemöte 2019-04-09
Närvarande: Ingela Påsse van Reis,, Lars Petersen
Eva-Britt Brännsten, Karin Fredholm,
(Maria Andersson och Anders Mård-Ewander närvarande per telefon)
Anmält förhinder: Hanna Gustavsson, Eva Sjölinder Hansson , Ing-Marie Röstlund
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 justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokolls godkännande:
Protokollen Godkändes & signerades.
5. Rapport från ordföranden:
Svårstädat efter OS i februari, boka längre tid, ingen trimning av hund i lokalen bör noteras på PM.
6. Rapport från sekreteraren:
*Hemsidan är uppdaterad med den nya styrelsen samt med årsmötesprotokollet & det

konstituerande protokollet.
*Styrelsens nya sammansättning är inskickad till HS,
*Bilder från Open show är utlagda på hemsidan.
*Goldenpromenaden ligger ute på Facebook & hemsidan samt bilder på hemsidan/Facebook.
*Pröva på jakt ligger ute på Facebook & hemsidan.
*Grundkurs i retriever jakt ligger ute på hemsidan & Facebook.
*En blänkare om Familjedagen ligger ute på hemsidan. Körschemat mejlas till Christer.
*Familjedagen/körschemat läggs ut på Facebook.
7. Rapport från webbansvarig:
Inget att rapportera
8. Rapport från kassören :
Medlemsstatistik/Nya medlemmar. Skickar vi ut medlemsinfo till nya goldenägare? Har vi kvar kopior av den
smala broschyren?
9. Rapport från jaktansvarig:
*Prova på jakt 13/4 är fullsatt, med 9 anmälda.
*Träningstillfälle för jakt blir 18/5 vid Horsikan i Mölndal, Lars & Hanna leder träningen.
* Fler träningstillfällen planeras inför hösten
10. Rapport från utställningsansvarig
Inget att rapportera

11. Golden Nytt
Nästa nummer har manusstopp 5/5 för spalten. Stopp för annonser 21/4.
För nr 2 (v.23) måste allt nedan in:
- Ringträning 12/8 kl 18-20 Askim
-Open show för 24/8 – Annons.
- Working Test 29/9 – Ingela skriver/skickar in annons.
-Goldenpromenad för hösten 5/10, Stora Amundön,
-Blänkare om att vi anordnar öppna jaktträningar under hösten.
- Viltspår löpande under året
12. Sektionsdagarna rapport från de som var med:
Karin & Lars redogjorde för vad som avhandlades under Sektionsdagarna.
13. Familjedagen, schema för 2019:
Uppdatera info om lotteriet samt tiderna för anmälan för Drive in utställningen. Förslag på uppdaterat
program/tidsschema mejlas ut till övriga i styrelsen. Familjedagen uppdateras på Facebook/hemsidan snarast.
14. Working test 2019:
Datum ändrat från 21/9 till 29/9, ändringen är redan bekräftat och allt är klart med Orust Bhk.
Eva-Britt tar upp anmälningarna och då för golden i första hand, andra raser släpps på i sista hand & då i mån
av plats.
15. Inkomna skrivelser
*Medlemsstatistik,
*Info sektionsdagarna,
*En medlemsförfrågan om en rasutbildning är inplanerad,
*Bekräftelse per mejl från Orust Bhk angående ändring av datumet för WT,
16. Utgående skrivelser
*Den nya styrelsesammansättningen är inskickad till HS,
*Mejlsvar till medlem angående förfrågan om rasutbildning med hänvisning till Annika Andersson,
*Reseräkning till HS för sektionsdagarna
17. Arbetsutskott

Inga.
18. Övriga frågor:
*Valpsim? Är det aktuellt för i år.
*Ringträning 12/8 – Karin håller gärna i den denna gång.
*Förslag på 6 möjliga WT domare finns noterat på separat papper.
19. Nästa möte:
Tisdag 4/6 kl 18.30, Västra Göteborg, plats bestäms senare.
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