PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS EXTRA STYRELSEMÖTE
2009-05-18, telefon.

Beslutande:

Sida

1 av 2

Owe Rindstrand

Anita Ohlson

Göran Langheimer

Janet Johansson
Lotta Fornås

Björn Ekedahl
Lotta Lindeberg
Suppleanter:

Ingrid Grundström

Adjungerad:

Annika Sahl-Kadar, sekreterare

§ 54

MÖTET ÖPPNAS

§ 55

VAL AV JUSTERARE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.
§ 56

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 57

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föreliggande dagordning godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 58

RAPPORT FRÅN SSRK:S FULLMÄKTIGE

Owe rapporterade från SSRK:s fullmäktige som varit under helgen. Det var en bra
stämning under mötet. All information finns redan på SSRK:s hemsida.

§ 59

SKÅNESEKTIONEN

GRK fick tillträde till SSRK HS för att presentera vår oro för den i klubben uppkomna
situationen. HS förordar ett möte med Skånesektionen. HS erbjöd sig att delta med en
representant.

Beslut: Owe formulerar ett brev till Skånesektionen. Owe, Lotta L och Björn
representerar klubbstyrelsen vid mötet.

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

§ 60

KONSTITUERING
Efter avelsansvariges avgång behöver styrelsen någon som under året kan följa upp och

revidera RAS.
Beslut:

Owe tillfrågar tilltänkt person om att vara adjungerad till styrelsen för att hålla i arbetet
med RAS fram till nästa fullmäktige.
§ 61

VALPHÄNVISNINGEN
Marianne Bimer-Olofsson har avsagt sig sitt uppdrag som valphänvisare.
Beslut:

Ingrid tar kontakt med Marianne Bimer-Olofsson.
Lotta Lindeberg tar över rutinerna för valphänvisningen tillsvidare.
Senast en vecka efter att publicerad valpkull är född skall antalet valpar i kullen

redovisas, om så inte sker tas kullen bort från förmedlingen. En påminnelse kommer att
skickas innan borttagandet.
§ 62

MEDLEMSSERVICE

Lotta Carping har avsagt sig sitt uppdrag som ansvarig för medlemsservice.
Beslut:

Owe tar kontakt med Lotta Carping. Owe hämtar material hos Lotta C och gör en
fördelning av hennes arbetsuppgifter tillsvidare.
§ 63

NÄSTA MÖTE

§ 64

MÖTETS AVSLUTANDE

Nästa möte blir per telefon den 7 juni kl 18.00.

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

___________________________

____________________________

____________________________

Annika Sahl-Kadar

Owe Rindstrand

Anita Ohlson

Sekreterare

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

Ordförande

Justerare

