
PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för 

Golden Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion 

Datum: 2013-03-25 

Plats: Anna-Karin Romberg, Silje 

 

Närvarande: Maria Sjöberg, Torleif Jakobsen, Anna-Karin Romberg, 

Susanne Gärdlund, Tina Westerlund, Vivianne Asplund och Teresia 

Huunanmaa 

Anmäld frånvaro: Christina Olsson 

Ej anmäld frånvaro: Ann-Cathrin Eriksson 

 

 

§8 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§9 Val av justerare 

Susanne Gärdlund valdes att justera protokollet. 

 

§10 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

§11 Föregående protokoll 

Inget protokoll att gå igenom. Årsmötesprotokollet har inte kommit. Maria stöter på Karin om det. 

 

§12 Rapport från ordförande 

Maria går igenom vad som hände på sektionsdagarna och fullmäktigemötet i Stockholm. 

Inget beslutat på fullmäktigemötet ang. valphänvisningen, utställningskravet. 

Nya funktionsbeskrivningen blir lika för alla retriever raser, gäller från 1 jan 2014, men endast 4 st. 

från hela Sverige från varje ras, kan utbilda sig i dagsläget. 

 

§13 Rapport från kassören 

Kassören går igenom ekonomin för året samt en budget att jobba efter. 

Beslut: Attesteringsordning: Vice ordförande attesterar fakturorna. Attestgräns: 1000:-.  

 

§14 Rapport från infoansvarig 

Inbjudan om kurs i föreningsteknik har inkommit. 

Beslut: Alla i styrelsen som villa gå föreningstekniksutbildningen kan delta. Teresia, Anna-Karin, 

Torleif, Susanne, Vivianne, Anki och Christina vill gå. Anna-Karin anmäler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§15 Rapport från utbildningsansvarig 

Viltspår: några anmälda, ska kolla datum och antal.  

Beslut: Höja anmälningsavgiften till 500:- 

 

Trimkurs: Önskan om kurs på 2 tillfällen, just nu 3st anmälda. 

Beslut: Anmälningsavgiften ska vara 200:- 

 

Exteriörkurs: Finns i 3 steg, vi lägger ut på hemsidan att det blir en steg I-kurs och även en steg II-kurs 

till hösten. 

Beslut: Höja anmälningsavgiften till 500:- för steg I och steg II-kurserna 

 

Uppfödarutbildning: Ny utbildning har tagits fram av GRK, bygger på 6 träffar. En grundlig 

utbildning som alla sektioner bör arrangera. Läggs ut på hemsidan för anmälan. 

Beslut: Höja anmälningsavgiften till 300:- och man får köpa SKK´s 2 böcker själva men att resten av 

litteraturen ska ingå i kursen. 

 

Funktionärsutbildning: Utbildning av funktionärer inför nya FB-R som ska börja att gälla 1/1 2014 

måste ske. Vi måste utbilda dessa funktionärer för att kunna tillgodose att alla har möjlighet att göra 

beskrivningen på sina hundar. 

Beslut: Att anmäla de som vill gå utbildningen samt specifisera hur långt i utbildningen de vill gå. 

Maria kollar i första hand med styrelsen samt de som i dag är utbildade inom dagens 

funktionsbeskrivning och anmäler de som vill gå nya utbildningen. 

 

§16 Rapport från jaktansvarig 

Många ska ha jaktinternat, frågan är om vi då ska vi köra ett inoff. jakt prov, tas upp på nästa möte. 

 

§17 Rapport från utställningsansvarig 

Susanne pratade om Open Show, 38 anmälda. Många var nöjda med att det var inomhus och att det 

var fina priser. 

Beslut: Vi ansöker om 1 Open Show under 2014, under februari månad. 

Susanne kollar datum, domare och även att det inte krockar med Ö-viks Open Show. 

 

§18 Rapport från mentalitet/funktionsansvarig 

Funktionsbeskrivning: den gamla gäller ännu, beslutade att köra en under augusti om intresse finns. 

 

§19 Manusstopp Golden Nytt 

Tina anmäler till Golden Nytt, sektionsspalten, Maria gör annons till Familjedagen. 

 

§20 Inkomna skrivelser 

Inbjudan om kurs i föreningsteknik 

 

§21 Utgående skrivelser 

 Tackkort utskickade till sponsorer och funktionärer vid Open Show. 

 

 

 

 

 



§22 Övriga frågor 

Goldenklubben fyller i år 40 år och för att uppmärksamma det i sektionen ska vi ha ett jippo. 

Beslut: Vi ska ha en familjedag den 8 september 11.00-14.00. 

Vi kommer att ha bl.a. servering, uppvisningar och tävlingar. Susanne kollar med tänkt plats om det är 

ledigt och att datumet är ok. 

 

§23 Nästa möte 

Nästa möte blir den 26 maj kl.18.00 hos Thorleif Jakobsen 

 

§24 Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för att de närvarat och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------  --------------------------------------- 

Maria Sjöberg    Anna-Karin Romberg 

Ordförande    Sekreterare 

  

 

 

 

----------------------------------------- 

Susanne Gärdlund 

Justerare 


