PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubben, Östergötland
Datum 2021-04-17

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

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Ancki Strandberg öppnade mötet

§2

VAL AV JUSTERARE
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Linnea Vallin och Eva-Maria
Stigsdotter.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.

§5

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN
Ancki deltog i fullmäktige och ett förslag som skickats med till sektionerna var ett
förslag på att höja maxavgiften för Open show. Mötet har inget att invända med detta
förslag.

§6

RAPPORT FRÅN KASSÖREN
Sara informerar att hon skapat ett dokument för att underlätta kontroll av betalning
från de som anmäler sig vid olika aktiviteter.
Sara informerar att Swish finns att tillgå ifall någon behöver betala på plats vid
anordnad aktivitet.
Sara informerar om att det finns en inventarielista på Google Drive.

§7

Sign ………….

RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG
Linnea informerar att mailadresser är skapade till samtliga i styrelsen. All information
om detta finns på Google Drive.
Linnea kollar upp till nästa styrelsemöte om det finns möjlighet att ändra hemsidan så
den blir mer tydlig visuellt.

…………..

…………..
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§8

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG
Det har kommit in för få anmälningar till anordnad rasutbildning vilket gör att vi tar
beslut om att ställa in den. Eva kontaktar de som anmält sig och informerar om att
utbildningen ej blir av nu i vår.
Vi kommer ta upp detta senare i höst och hoppas då på ett större intresse.

§9

RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG
Inofficiellt B-prov - nybörjarklass planeras för att hållas i höst.
Samträningarna i Norrköping och Linköping är fortsatt inställda pga Covid-19.
I Linköping behöver vi hitta en ny plats för samträningen. Önskvärt är en öppen yta och
där man kan träna närsök.
Ancki kontaktar Flatteklubben för att undersöka möjligheten till samträning i länet.
Lilla Retriever är inställt 2021 pga rådande omständigheter. Förhoppningen är att den
skall kunna genomföras våren 2022.
Britt-Marie har kollat upp möjlighet till prova-på apportering med Mjölby
Brukshundsklubb vilket var positivt. Detta kommer att ske söndagen den 20 juni.

§ 10

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG
Familjedag är fortsatt med i planeringen för i september 2021.
Flera anmälningar har kommit in till ringträning i Finspång och Norrköping.

§ 11

RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUKTIONSANSVARIG
E-M rapporterar att Golden får medverka vid MH men bruksraserna har företräde.
BPH Mjölby, vilken är den enda i Östergötland, är inställd tillsvidare pga Covid-19.
Ancki informerar att BPH anordnas i Nykvarns Hundhall och att det finns möjlighet att
anmäla sig vid intresse.

§ 12

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

§ 13

INKOMNA SKRIVELSER
Inget att rapportera.

§ 14

UTGÅENDE SKRIVELSER
Inget att rapportera.

§ 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 av
restriktionerna. Alla retriever raser är välkomna i mån av plats.

Sign ………….

…………..

…………..
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§ 16

NÄSTA MÖTE
22/5 Kl 11.00 i Slycke.

§ 17

MÖTET AVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avslutat.

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

………………………………...
Jennie Öhman
Sekreterare

Sign ………….

…………..

…………………………………
Eva-Maria Stigsdotter
Justerare

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

…………..
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