Protokoll för styrelsemöte rasklubben för grönlandshund

2017-02-06 19.00.
1§ Mötet öppnas, närvarande Hélène Ouchterlony, Helen Söderström, Reinè Taekema,
Sofia Wallin, Elin Mattsson, Carina Olsson.
2§ Val av sekreterare Sofia Wallin.
3§ Val av justeringsman Hélène Ouchterlony
4§ Summering av vinterträffen i Hamra där responsen har varit positiv från tävlande och
besökare, bland annat har det uttryckts om en rolig teknisk bana, trevligt bemötande och fint
med fika och lättare mat. Det mesta flöt på väldigt bra både för de tävlande och funktionärer.
Att tänka på inför framtida evenemang av liknande typ:


Det var lite förviring kring prisutdelning, där kan vi tänka på att till näst
kommande tillfälle ha det klass för klass så det lite mindre förvirrande för
prisutdelaren och för de tävlande.



En annan tanke är att tidigare ställa starterna och senarelägga övriga aktiviteter,
som gemensamma middagar, årsmöten och dylikt.



Tänka på att vid inbjudan informera tydligare om vilka tävlingsregler det är som
gäller.



Det kan vara uppskattat om det finns tillgängligt funktionärer så att det även räcker
till med folk ute efter spåret.



Sedan kan man vid sekretariatet ha två personer som sitter och arbetar. Så att
arbetet blir mer fördelat. Samt att sekretariatet kan placeras lite mer på sidan av,
för att det ska bli lite mer lugn och ro. Sedan räcker det om sekretariatet öppnas
tillsammans med föraranmälan 1 timme-1 ½ timme före förarmötet.



Vid diskussion angående återbetalningar vid tävling eller vid annat arrangemang
tas det beslut om att återbetalning betalas ej igen när en avanmälan ej skett i tid,
sker det på förarmötet av annan förare så räknas det som sent avanmält.

5§ Ekonomi, kan ses på bifogat dokument.

6§ Inga inkomna brev.
7§ Angående verksamhetsplanen och det som står att finna i den för vad styrelsen ska jobba
med och utföra under detta år beslutas det om en arbetshelg i slutet av maj. Anledningen är att
det är mycket som ska göras och det var länge sedan en styrelse för grölandshundklubben har
haft denna möjlighet att sitta ner och verkligen jobba med både RAS, utställning och
kommande arrangemang. Alla styrelsemedlemmar kollar upp till följande möte om vilket
datum som passar dem bäst och då tas beslut om exakt tid och plats. En fördelning om vad
alla ska tänka på och förbereda inför denna arbetshelg kommer att komma med nästa
dagordning. Tankar om vad som ska tas upp under arbetshelgen skicks till sekreteraren Sofia
senast 19/3-2017.
8§ Höstträff med rasspecial sker i Arboga. Vi måste börja fundera på föreläsare, vem vill vi
ha? Det gäller den 16 september. Vi tar upp det vidare på nästa möte, alla spånar på vem eller
vilka som skulle kunna vara aktuella.
9§ Förfrågan från försäkringsbolaget If har inkommit till ordförande Helen S, där de efterlyser
en raspresentation som de kan använda vid ”månadens ras” på deras facebooksida. De önskar
sig lite information och gärna bilder på rasen i ”action”. Helen S tar på sig att göra detta med
hjälp av vår rasinformation som finns på hemsidan.
10§ Vid övriga frågor påminner Hèlèn O om att vi ska kolla efter bra bilder med tvåspanns
upplägg. Passande bilder även till rasfoldern är av intresse eftersom det börjar vara aktuellt att
uppdatera även den, har vi bilder ska dessa skickas till Hèlèn O.

Mötet avslutat kl 20:20
Nästkommande möte 20170320 kl 19:00

Att tänka på till nästa styrelsemöte och till arbetshelgen.
 Tid och plats för arbetshelg. (Kolla på nu kommande möte).
 Tider och upplägg för specialen med klubbträff Arboga.
 RAS
 Hälsostatistik
 Ekonomiskplan för specialen
 Vinterträffen Hamra
 Nya medlemmar, välkomstbrev?
 Sofia tar med alla protokoll så de får skrivas under.

