
 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 

Golden retrieverklubbens Småland/ Ölands-sektion 

Datum 2014-04-05 

 

 

Sida 

0 av 0    

 

 

Närvarande:  Katrin Rosander, Camilla Stübner, Madeleine Runberg, Gun Svensson, Gerd Brink 

Björk,Suzanne Asplund och Eva Karlsson 

 

Suppleant:   

 

Anmält förhinder:   

 

Adjungerad:   

 

 
§ 1 MÖTET ÖPPNAS 

 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 VAL AV JUSTERARE 

Madde valdes till justerare. 

 

 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 

Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN 

 
Vi Kommer i år att dela ut ett jubileumspris på vår Open show eftersom den fyller 40 år. 

Vi har också fått erbjudande att köpa nya placeringsskyltar till utställningen vilket vi dock inte kommer 

att göra eftersom vi redan har. 

 

§ 6 RAPPORT FRÅN KASSÖREN 

 

Vi har idag 24 585,56 kr i Kassan. 

Mötet på banken kommer att bli vid ett senare tillfälle och vi kommer då också att ta ut ett kontokort 

till klubben för att minska kontanthanteringen och göra inhandlingarna smidigare. 

 

§ 7 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG 

Susannes jaktkurs är inställd på grund av att ingen har anmält sig. Vad detta beror på vet vi dock inte. 

 

 



§ 8 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG 

Margareta kommer att stå i köket på utställningen och Madde kommer också att fråga Yvonne, Mikael 

och Evy 

Gerd kommer att hjälpa till med priserna 

Björn och Leif ska ta hand om parkeringen.  

Vi har också fastställt prislistan som blir följande. 

Parkering +Katalog - 50 kr 

Endast Katalog – 30kr 

Hamburgare – 35 kr 

Korv med bröd -15 kr 

Läsk/ Kaffe - 10 kr 

Kaka -5 kr 

Godis – 10 kr 

 

Madde ska också fråga Lasse om vi kan låna hans kylskåp. 

Vi kommer också att hålla en ringträning lördag den 7 juni priset kommer att vara 60 kr/ekipage 

Anmälan skickas till Emelie. 

 

Vi tar också gärna emot priser till utställningen. 

Maten till domaren och sekreteraren blir fläskfilé och potatisgratäng 

 

Den 17 maj kl. 10,30-15 kommer det hållas aktiveringskurs med Monica Hillman 

Samling på Sävsjöströms IP. Priset för kursen är 100 kr/familj & hund 

Anmälan skickas till Madde 

 

 

 

§ 9 RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG 

Ej närvarande 

Vi har fått en inbjudan till kurs för att kunna utföra funktionsbeskrivning vilket vi röstade emot. 

 

§ 10 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT 

Goldendagen, Handlerträning, välkomna till Open show och önska alla våra medlemmar en glad 

sommar. 

 

§ 11 INKOMNA SKRIVELSER 

Nyhetsbrev. 

 

§ 12 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Inget att rapportera. 

 

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR 

Vi gick igenom det som vi diskuterade under fullmäktigemötet. 

 

§ 14 NÄSTA MÖTE 

Nästa möte blir den 23/5 kl. 19.00 

 

 

§ 15 MÖTET AVSLUTAS 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 



 

 

__Camilla Stübner Poulsen___        

Sekreterare 

 

_Madeleine Runberg__________   

_Emelie Nilsson _____________ 

Justerare 

 

_Katrin Rosander____________ 

Ordförande         


