PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2017-06-14
Närvarande: Maria Andersson, Eva Sjölinder Hansson,
Lars Petersen, Eva-Britt Brännström, Hanna Gustafsson ,
Anders Mård Ewander & Ann Tellegård
Ingela Påsse van Reis kom senare.
Anmält förhinder: Karin Fredholm

1. Mötet öppnas
Vise ordförande Eva öppnar mötet.
2. Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet
Anders valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande
Godkändes.
4. Föregående protokolls godkännande
Godkändes.
5. Rapport från ordförande
Anlände vid punkt 17.
Ang. KM är allt under uppbyggnad och under kontroll
6. Rapport från sekreterare
Skickat in till vår sektionspalt
7. Rapport från webbansvarig
Inte närvarande. Inget att rapportera.
8. Rapport från kassören
Ekonomin är god. Alla aktiviteter är inskickade till Studiefrämjandet.

9. Rapport från jaktansvarig
Prova på Apportering för nybörjare är under planering.
Planeras även för WT ”Jaktlek” till hösten
10. Rapport från utställningsansvarig
Open Show i Östad/Sjövik är under planering, och allt är under kontroll.
Anmälan är öppen och ligger ute på hemsidan.
Ansökan om Open Show 2018 är gjord och planeras 17 feb och 18 augusti.
Domare är också tillfrågade.
11. Rapport från kurs/utbildningsansvarig
Inget
12. Rapport från Familjedagen 1 maj
Som vanligt blev familjedagen välbesökt. Drive in utställningen blev en succé!
Lotterna gick åt och Lena lotteriet inbringade 2.000kr till Stiftelsen för
Transplantation
och Cancerforskning. Poängpromenaden blev inte så välbesökt, därför kommer vi att
anordna den endast vid adventspromenaden, där den uppskattas mer. Skyltar för var
de
olika aktiviteter finns ska göras tills nästa år.
.
13. Inkomna skrivelser
medlemsstatistik, (medlemsantalet har sjunkit)
14. Utgående skrivelser
Ansökan om Open Show ang. datum och domare, Golden Nytt, annons och spalten.
Studiefrämjandet
15. Arbetsutskott
Inköp av ett bord
16. Övriga frågor
Dålig uppslukning på Golden promenaden. Ska prova med lördagar vid 11-tiden
vid nästa tillfälle och kanske bara kalla den hund promenad.
2018 fyller Göteborg/Bohuslän 35 år! Detta ska firas på olika sätt under hela året,
då medlemmar ska få flera fina erbjudande.
Ingela anländer
17. Nästa möte
28 aug. kl.18.30 på Cassiopeja Förskola Billdal

18. Mötet avslutas
Eva avslutar mötet

Sekreterare
__________________________
Ann Tellegård

Vise Ordförande

Justerare

__________________________ __________________________
Eva Sjölinder Hansson
Anders Mård Ewander

