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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2015-09-07 
  Plats: Via Skype 
  Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Almgren, Anna Backe och  
  suppleant Theresia Huunanmaa som går in som ordinarie  
  ledamot i stället för Anna-Karin Romberg. 

      Adjungerad utbildning Solveig Eriksson  
 
Anmält förhinder: Anna-Karin Romberg och Magdalena Ström 
   
 
§59 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§60 Val av justerare 
Carina Svensson valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§61 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§62 Föregående protokoll 
Föregående protokoll för den 21:a maj föredras av sekreteraren och läggs sen till handlingarna. 
 
 
§63 Rapport från ordförande 
Anette berättar om att hon har fått frågan om att tillhöra en annan sektion, med tanke på att vi har så 
långa avstånd.  
Anette säger att alla har möjlighet att välja vilken sektion man vill tillhöra, men detta ombesörjes själv 
av medlemmen. 
 
 
§64 Rapport från kassör 
Inbetalningar för ”vårat” Järvsöprov börjar rulla in.  
För övrigt informerar Carina om läget som fortfarande är gott. 
 
 
§65 Rapport från informationsansvarig 
Medlemsstatistiken nyss inkommit så våra vykort kommer att skickas inom kort. 
 
 
 
 
 
         justerare …………   …………… 
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§66 Rapport från utbildningsansvarig 
Några anmälningar finns till trimkurs och några till WT-kurs. Ingen kurs planeras för stunden 
Mötet beslutar att: Hänskjuta planerad WT-kurs till våren. 
 
Finns fortfarande inget intresse för den planerade Uppfödarträffen. Informationen får ligga på 
hemsidan och så avvaktar vi till den mörkare delen av året.       
 
 Solveig avviker från mötet. 
 
§67 Rapport från jaktansvarig 
På midsommarsöndagen den 21:a juni, hölls vårt planerade WT i nybörjarklass i Österström. 
21 ekipage var anmälda men 20 st. var betalda och startade. 
Bästa Golden för dagen var Högheden's Xtra och Ulrika Carlsson, GRATTIS. 
Ett reportage är inskickat till Goldennytt. 
 
Vårat Järvö-prov är fullt, med många reservera i alla klasser. 
 
§68 Rapport från utställningsansvarig 
Teresia inventerar våra rosetter och hon och Carina ombesörjer en beställning inför nästa års 
utställning före 1:a oktober. 
 
Carina tillfrågar tilltänkt domare om att döma vår Open Show 2016 enl. ok från CS. 
 
 
§69 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Anna berättar att vi har utfört 3 beskrivningar i år, två kennelbeskrivningar och 1 öppen med 
sammanlagt 22 startande hundar. 
En till planeras under innevarande år den 26:e september. 
 
Tanken är att lägga upp en plan med fasta tider och plats, Timrå BK inför nästa år.  
 
 
§70 Manusstopp Golden Nytt 
Enligt sektionshandboken den 27:e oktober m. utgivningsvecka 50. 
 
§71 Inkommande skrivelser 
- SSRK Gävleborg  - Förfrågan om medarrangör till Järvsöprovet.  
- SKK - Utbildning i föreningsteknik 
- GRK - Nyhetsbrev Augusti 
- GRK - Fördelning av domare 2016  
- GRK - Medlemsstatistik Maj-Augusti 
 
 
§72 Utgående skrivelser 
- GRK - WT repotage 
- GRK - Till sektionsspalten 
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§73 Övriga frågor 
 Teresia och Anna planerar för en poängjakt lördagen den 3:e oktober. 
 
 Alla protokoll för 2015 tom april är skickade till revisor Bengt Olsson. 

 
 

§74 Nästa möte 
Den 21:a oktober via Skype kl. 19.00. 
 
Ordförande inbjuder valberedningen till nästa möte. 
 
 
§75 Mötets avslutande 
Anette tackade alla för medverkan och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anette Lövgren, ordförande    Susanne Almgren, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Carina Svensson, justerare 
 


