PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubben, Östergötland
Datum 2021-03-13

Beslutande: Ancki Strandberg, Sara Billeson Ehnsiö, Elin Knutsson Karlsson, Maria Klinth,
Jennie Öhman
Suppleanter: Eva Hultgren, Linnea Vallin
Anmält förhinder: Britt-Marie Sternerud, Eva-Maria Stigsdotter
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Ancki Strandberg öppnade mötet

§2

VAL AV JUSTERARE
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Linnea Vallin och Eva
Hultgren.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.

§5

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN
Fullmäktige kommer att bli ett Zoom-möte den 21 mars 13.00 där Ancki Strandberg
kommer att delta. Ancki representerar de 3 röster som Östergötlands sektion har.

§6

RAPPORT FRÅN KASSÖREN
Sara kommer ändra i banken vem som är firmatecknare samt att Ancki Strandberg är
ny ordförande.
Förslag från Sara är att skapa en egen licens för Goldenklubben då den nuvarande är
Saras privata. Mötet beslutar att Sara ordnar med en ny licens.

§7

RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG
Linnea har inget att ta rapportera.
Diskussion om att uppdatera information på hemsidan gällande kontaktansvarig för
apportkastare.
Beslut fattas att vi vid nästa styrelsemöte gemensamt titta på upplägg och utseende på
hemsidan.
Det finns i dagsläget en bildmapp där vi kan samla in bilder som vi har tillåtelse att
använda på hemsidan och vid annan marknadsföring.

§8

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG
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En förfrågan skall ställas till våra medlemmar om det finns intresse för GRK:s
rasutbildning.
§9

RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG
Planer finns för Prova-på-WT (2 rutor) förhoppningsvis under hösten 2021, beroende
på vilka restriktioner pga Covid-19.
Gällande Lilla Retriever kontaktar Britt-Marie Labbe- och Flatklubbarna gällande
överenskommelser om tillvägagångssätt så att klubbarna är eniga om hur det skall gå
till. Är alla tre klubbar överens eller behöver något uppdateras?
Samträningarna i Norrköping och Linköping är inställda tillsvidare pga Covid-19.
Britt-Marie kollar möjligheterna till samträning i Mjölby när dessa kan återupptas.

§ 10

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG
Maria kollar upp möjligheter att anordna ringträning för valpar/nybörjare till nästa
styrelsemöte. Beroende på hur stort intresset finns både Maria och Elin tillgängliga för
ringträningen.
Maria kollar även upp möjligheten att vi ordnar med en trimningskurs.
Maria kollar även upp möjligheten att ha en utställning på Goldendagen under
förutsättning att restriktionerna släpps.
Planer finns att anordna Open Show 2022.

§ 11

RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUKTIONSANSVARIG
-

§ 12

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT
GN1 – 27 januari
GN2 – 5 maj
GN3 – 11 augusti
GN4 –

§ 13

INKOMNA SKRIVELSER
En uppfödare har tagit kontakt och vill gärna gå GRK:s rasutbildning. Eva Hultgren
kollar upp om det finns intresse hos våra medlemmar att sektionen arrangerar en
studiecirkel.

§ 14

UTGÅENDE SKRIVELSER

§ 15

ÖVRIGA FRÅGOR
Vi kommer kontinuerligt under våren och sommaren att lägga upp Prova-påAktiviteter på hemsidan och på Facebook. Det kommer att vara små grupper pga
restriktionerna. Alla retriever raser är välkomna i mån av plats.

§ 16

NÄSTA MÖTE
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17/4 Kl 11.00
§ 17

MÖTET AVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avslutat.

…………………………………
Ancki Strandberg
Ordförande

………………………………...
Jennie Öhman
Sekreterare
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…………………………………
Eva Hultgren
Justerare

…………………………………..
Linnea Vallin
Justerare

…………..
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