
 

PROTOKOLL  fört vid styrelsemöte för 
Golden retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion 
Datum: 2011-03-18 
Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 
Närvarande: Maria Sjöberg ordf., Susanne Almgren suppl., 
Lena Hildingsson suppl., Anette Lövgren ledamot, Susanne 
Gärdlund samt Christina Ohlsson 
Anmält förhinder: Monica Nilsson 

 

 
§8 
Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§9 
Val av justerare 

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Susanne Gärdlund 

 

§10 
Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§11 
Föregående protokoll 

Mötet beslutade att godkänna föregående protokoll efter rättelse av:  
Jaktansvarig som är Lena Hildingsson och Mental och Funktionsansvarig som är Anette Lövgren 

 

§12 
Rapport från ordförande 

Inget att rapportera 

 

§13 
Rapport från sekreteraren 
 
Fanns inget att rapportera. 
 
 
            ……….     ………. 
§14 
Rapport från kassören 
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Ej närvarande 
 
 
 
§ 15 
Rapport från jaktansvarig 
 
Inofficiellt jaktprov planeras den 20 juli i Ångetrakten. 
 
WorkingTest planeras till den 27 augusti på V:a Medelpads Brukshundklubb. 
 
Vilt till de olika aktiviteterna är beställt. 
 
Annons om jaktprov och WT bör skickas till sektionen Jämtlands/Härjedalens för att kunna finnas med i olika 
kataloger. 
 
 
 
§16 
Rapport från utställningsansvarig 
Open Show går av stapeln den 6 augusti, domare är klart. 

Open Show 2012 funderar vi på tills nästa möte om vi skall ha, eftersom vi har den officiella utställningen Club 
Show 2012. 
 
Inför Club Show 2012 kollar utställningsansvarig upp olika platser och prisförslag att kunna vara på till nästa 
möte, så som tex Ånäsparken. 

Behov av utrymme för att bevara material såsom utställningstält osv. behövs. 

 

§17 
Rapport från utbildningsansvarig 

Anmälda finns till valpkurs, vardagslydnad, apportering och trimkurs. 

Maria Sjöberg startar trimkursen när tillräckligt många anmälda finns. 

Gällande vardagslydnad och apporteringskurs tillfrågas tänkt instruktör att hålla dessa. 

Instruktör tillfrågas att hålla i valpkurs. 

Anette Lövgren kan ha WT-kurs när anmälda inkommit tillsammans med Lena Hildingsson som medhjälpare. 

Lena Hildingsson kollar upp föreläsare inom jakt. 

 

            ……….     ………. 

§18 
Rapport från mental- & funktionsansvarig 
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Mental- & funktionsansvarig får i uppdrag att kontakta brukshundklubbar för att se om vi får låna en bana så vi 
kan utföra en mentalbeskrivning i sektionen under hösten. 

 

§19 
Inkomna skrivelser 
-Månadsstatistik (skickas till alla efter helgen) 
-Information om att stamtavleboken finns till försäljning. 
-Frågeformulär ang. certifierade instruktörer (sekr. svarar) 
-Förfrågan ang. uppfödarutbildning (utbildningsansvarig svarar magdalena ström) 
-Erbjudande försäljning av klubboverall 
-Inbjudan provledarutbildning SSRK Västernorrland 

 

§20 
Utgående skrivelser 
-19/2 Anmälan om styrelsefunktionärer 
-Anmälan till sektionsdagarna och fullmäktigedelegater 

 

§ 21 
Manusstopp Golden Nytt 

Manusstopp är den 28:e april. Sekr. sammanställer efter info från Jakt, M & F, utställning samt utbildning. 

 

§ 22 
Övriga frågor 

Mötet beslutar att ”Familjedagen” skall vara vilande tills vidare. 

Alla nya medlemmar fick ett vykort under föregående år, som ”Välkommen Medlem”. 
Styrelsen beslutar att fortsätta med detta men att texten skall formuleras om för att se om vi kan nå ut bättre 
och öka intresset för Goldenretrieverklubben Medelpad/Hälsinglandssektion. 

 

§ 23 
Nästa Möte 
Beslutas senare 

 

            ……….     ………. 

§ 24 
Mötets avslutande 
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Ordförande tackade under sen timme för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

___________________________________   ____________________________________ 
Maria Sjöberg, ordförande     Susanne Almgren, sekreterare 

 

 

___________________________________ 
Susanne Gärdlund, justerare 

 


