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BESLUTANDE:
Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Lotta Lindeberg

Göran Langheimer
Janet Johansson
Björn Ekedahl
Lotta Fornås
SUPPLEANT:

Ingrid Grundström
ANMÄLT FÖRHINDER:
Gun-Britt Klingberg
Annika Sahl-Kadar

§ 46

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 47

VAL AV JUSTERARE

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Göran Langheimer.
§ 48

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDE

Avelsansvarig och vice ordförande Gun-Britt Klingberg har meddelat att hon avgår från klubbstyrelsen.
Klubbstyrelsen beklagar Gun-Britts avgång och ser det som en stor förlust för styrelsens arbete. Vidare
diskuterades också de praktiska konsekvenser som detta får för både klubbstyrelse och valberedning.
Vi kommer efter hand att redovisa konsekvenserna av detta i Golden Nytt och på hemsidan.
Styrelsens förste suppleant Lotta Lindeberg går in på en ordinarie plats i styrelsen.
Beslut:
Styrelsen beslutar att utse Owe Rindstrand, Göran Langheimer och Anita Ohlson till nytt arbetsutskott.

Sign ............ ............

§ 49

SSRK:S FULLMÄKTIGE

Som en följd av Gun-Britts beslut att avgå från klubbstyrelsen har hon också avsagt sig uppdraget som
delegat till SSRK:s fullmäktige. Olyckliga omständigheter har gjort att bägge våra suppleanter tvingats
lämna återbud med kort varsel. Klubben kommer därför bara att representeras av tre delegater.
§ 50

PR

Reglerna för valphänvisningen diskuterades. För att informationen till valpköparna ska vara korrekt

måste kullar där föräldradjuren inte längre uppfyller kraven tas bort från hänvisningen när

hälsostatistiken uppdateras. Antal födda valpar och fördelning ska omgående inrapporteras när kullen
är född.
Beslut:
Lotta L presenterar förslag till nya valphänvisningsrutiner på nästa möte. Om en valpkull måste tas bort
från valpförmedlingen ska inte erlagd avgift återbetalas.

§ 51

JAKT

Lotta F har fått meddelande om att de 20 dummies från Goldenspecialen som fanns i Dalarna, var i

dåligt skick. Vi kan därför inte använda dessa fortsättningsvis. Tidigare beslut finns att köpa in 50 st
dummies till klubben.
Beslut:

Vi köper in ytterligare 20 st dummies. Totalt 70 stycken.

§ 52

NÄSTA MÖTE

Telefonmöte 18 maj klockan 19.00

§ 53

MÖTETS AVSLUTANDE

Owe tackade alla och förklarade mötet avslutat

___________________________

____________________________

____________________________

Anita Ohlson

Owe Rindstrand

Göran Langheimer

Sekreterare

Sign ............ ............

Ordförande

Justerare

