Protokoll Styrelsemöte 2019-06-04
Närvarande: Ingela Påsse van Reis,, Lars Petersen
Eva-Britt Brännsten, Karin Fredholm, Eva Sjölinder Hansson
Maria Andersson, Ing-Marie Röstlund
Anmält förhinder: Hanna Gustavsson, 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-Britt Brännsten valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokolls godkännande:
Protokollet godkändes & signerades.
5. Rapport från ordföranden:
Vi har diskuterat igenom utfallet av ”Prova på jakt”
6. Rapport från sekreteraren:

Familjedagens körschema utlagt på Facebook & hemsidan samt bilder från drive-in utställningen/
övriga aktiviteter som två separata bildspel,.
Gemensam jaktträning ligger ute på hemsidan samt på Facebook.
7. Rapport från webbansvarig:
Förfrågan om nya inlägg på hemsidan vilket kommer inom kort
8. Rapport från kassören :
Ekonomin är tillfredsställande
9. Rapport från jaktansvarig:
Några synpunkter från den gemensamma träningen 19/5? Fler datum?
Det var många deltagare på den gemensamma träningen, varav dessa ett flertal från ”Prova på jakt” tillfällena
som återkom. Vi hörde en hel del positiv feedback på plats. Inför nästa gemensamma träning ska vi ändå
organisera oss lite bättre inför varje stations upplägg.
10. Rapport från utställningsansvarig
Programmet från Anders behövs, ansökan om OS-domare inskickat, utställningsansvarig ordnar rosetter & allt
annat som hör ringen till. Inget café i år men lotteri. Vi söker sponsring hos Royal i år. Övernattning på plats
på Backamo kan bli aktuellt men bara i mån av plats. Eva från vakk återkommer senare om hur det blir.
Inför nästa års OS i augusti kan vi ha Lerums BHK i åtanke. De tar 500:- för att hyra samt 300:- för huset.

11. Golden Nytt
Nästa nummer har deadline 11/8. Numret utkommer v.38 (16/9)
-Adventspromenaden 8/12
-Vardagstrimkurs – bestäm datum före 11/8 – Mejla datumet till Eva-Britt.
-Gemensam jaktträning: Hanna & Lars bestämmer ett datum inför hösten - Mejla datumet till Eva-Britt före
11/8.
12. Familjedagen 1/5 - Vi behöver den här bemanningen inför nästa år:
3 personer i café, lotteri, sekretariat. I år var vi kort om folk där.
1 jakt
1 rally
1 agility
2 jaktuppvisning
2 utställningen
13. WT 29/9- 2019 – Funktionärer/domare?
Vi har fått ok från dessa domare:
Katarina Pilhage
Eva Sjölinder-Hansson
Maria Roding
Christer Fröje
Vidare kan vi prova att kontakta:
Eva Baggersgård
Jan-Inge Glenberg
Hills sponsrar i år. Vi har 5 stationer med endast nkl.
Eva-Britt ordnar papper till diplom & Ingela skriver ut dem.
GRK:s egna rosetter kommer att finnas till 1:a pristagarna.
14. Open show 25/8 Backamo
Vi har mejlkontakt om vem som gör vad längre fram. Se även punkt nr 10.
15. Inkomna skrivelser
OS domare 2020, Nyhetsbrevet
16. Utgående skrivelser
Ansökan Open Show domare 2020, annons i Golden Nytt för OS + Working Testet, spalten för Golden nytt
17. Arbetsutskott

Eva Eriksson Kennel Pickup har fyllt 80 år, hon har fått en present från oss
18. Övriga frågor:
Pysseldag med Kerstin Andersson/Rossmix? : Vi funderar vidare på ett eventuellt upplägg.
KM Hjo 19-21/7?: Inte i år.
19. Nästa möte:
Måndag 2/9 kl 18.00 (18.30) plats bestäms senare

Vid protokollet

--------------------------------Karin Fredholm

Justerare (ordf.)

-------------------------------Ingela Påsse van Reis

Justerare

-----------------------------Eva-Britt Brännsten

