PROTOKOLL 2015-09-02 Nr 4
Plats: Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda
Närvarande: Christer Fröje, Lena Frisell, Ingegärd Noaksson, Marianne Johansson,
Jan-Inge Glenberg, Eva Sjölinder-Hansson, Rolf Brandt, Renée Selander.
Meddelat förhinder: Jan Garp, Britt Hellgren och Håkan Rosvall.

1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera
protokollet:
Rolf utsågs jämte ordföranden att justera protokollet.
3. Dagordnings godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokolls godkännande
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Rapport från ordförande rapport
Inget att rapportera.
6. Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera
7. Rapport från kassören
Kassören hade meddelat förhinder, men hade skickat över en rapport där vi
kunde konstatera att ekonomin är fortsatt god. Konto 6981 behöver
förtydligas av Britt så att alla bättre förstår innebörden. Görs på nästa möte.
Beslutades om inköp av 5 dummyväskor för att hålla ordning på dummiesar
under våra WT:n. Jan-Inge fick i uppdrag att ordna med detta.
8. Rapport från jaktansvarig
Inget att rapportera då jaktansvarig meddelat förhinder.
9. Rapport från webbansvarig
Vi gjorde en genomgång av loggor/sponsorer som ligger upplagda på vår
hemsida och kom fram till att göra en översyn en gång per år för
uppdatering. Christer lägger upp loggan på Royal Canin och även loggan
på Jotun. Christer ansvarar för att detta blir gjort.

10. Rapport från kursansvarig samt studiefrämjandet
Nytt från Studiefrämjandet är att vi ska skicka in attesterade fakturor och
redogörelse från våra kurser. Marianne har skickat in vad som hittills är
gjort.
Kursansvarig inväntar svar angående poängtabell – Rolf påminner om detta
till de som inte svarat så att det blir klart till nästa gång. Vi behöver också
ha in besked om vilka kurser som pågår eller är på väg att startas. Vi
behöver ha en kursplan för vår och höst om vilka aktiviteter som är
inplanerade. På långmötet går vi igenom med inbjudna instruktörer om vad
som planeras in under våren, men behövs även för höstens aktiviteter. Får
diskuteras med instruktörerna.

11. Genomgång av åtgärdslista
Åtgärdslistan bockades av med reservation för att vi inte avklarat punkten
för båten beträffande låset. Beslutade att inventarielistan uppdateras av
sekreteraren vi går igenom den på långmötet och vid årsmötet.

12. Genomgång av domarkonferensen 15/8 2015
Marianne redogjorde för domarkonferensen där 13 st personer deltog.
Mycket kretsade kring regelrevideringen som är gjord för våra working
tests. Man enades om att vi ska följa reglerna enligt regelrevideringen på
våra wt och att vi ska bjuda in en extern för att få perspektiv på de nya
riktlinjerna… för som det är nu, så har det blivit svårare att rekrytera domare
till vårt wt.
13. WT Stättare, domare, funktionärer 3-4 oktober
I nuläget fattas det domare och funktionärer till Stättared. För att få domare
och funktionärer så måste vi uppskatta att de ställer upp. Stättareds 4Hgård tar ut en p-avgift för alla som kommer och parkerar med 20 kr.
För vårt arrangemang gäller att boende och de i husvagn/husbil behöver
inte betala. Alla övriga måste erlägga avgift. Vi enades om att våra domare,
skyttar och övriga funkisar får tillbaka utlägget mot uppvisade av kvittot efter
dagens slut.
Detta är viktigt att vi är noga med att ange i pm till samtliga att det kostar 20
kr/dag och att de har jämna pengar med sig. De funktionärer som startar
hund ena dagen och hjälper till den andra får en gratis start för en hund. De
som kommer för att hjälpa till och måste ligga över, får den övernattning
betald av sektionen. Kommer man däremot redan på fredagen och ligger
över i 2 nätter så får man bekosta ena natten själv om man endast hjälper
till en dag – den funkis som ställer upp båda dagarna ersätts fullt ut för
boendet.

14. Övriga frågor
a) Stättareds 4H-gård har blivit onödigt dyrt och vi behöver se oss om efter
alternativa marker. Katarina Pilhage tillfrågas om möjligheten att flytta
våra working test till markerna vid GMBH. WT nästa år kommer att äga
rum 1-2/10 alt 24-25/9. Eva kontaktar även Sjövik som alternativ.

b) Instruktörsutbildningen nästa år genomförs på Sämsholm antingen den
30/4-1/5 alternativt 23-24/4. Lena F undersöker möjligheten att få dit
Willy Gustafsson som instruktör.
Beslutades att Anne Hevreng Karlström, Svalörtsvägen 22, 448 36
Floda med personnr 610713-1101 får för Gbg's sektionens vägnar
inhandla 1 st 6mm pistol/revolver för sektionens hundkurser.
c) Höstens långmöte med instruktörsutbildning genomförs den 21-22
november 2015 i Ljungslätt. Valberedningen bjuds i sedvanlig ordning in
i samband med lunch. Instruktörer bjuds in till söndagen med ankomst
på lördag kväll för de som vill.

15. Arbetsfördelning WT. Övrig arbetsfördelning. Sponsorer.
Delvis diskuterats ovan under punkt 13 och vid föregående möte.

16. Nästa möte, samt inköp av fika.
Långmöte i Ljungslätt den 21 november kl 10.00
Marianne ansvarar för fika, lunch och middag och tar hjälp vid behov.

17. Avslutning
Eva tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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