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 Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2016-04-14 
  Plats: Via Skype 
  Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Almgren, Anna-Karin Romberg,  
  Anna Backe och suppleant Theresia Huunanmaa, och  
  Hans-Åke Johansson. 

 
Anmält förhinder: Solveig Eriksson  

 
§26 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§27 Val av justerare 
Anna Backe valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§28 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§29 Föregående protokoll 
Sekreterare Susanne föredrag protokollet från mars som därefter lades till handlingarna. 
 
 
§30 Rapport från ordförande 
Inget att rapportera. 
 
 
§31 Rapport från kassör 
Vi är fortsatt stadd i kassan. 
 
 
§32 Rapport från informationsansvarig 
Vykorten som vi skickar till ny medlemmar räcker bara till ett utskick till. 
 
Mötet beslutar att: Info.-ansvarig ombesörjer beställning av nya vykort.  
 
 
§33 Rapport från utbildningsansvarig 
WT-kurs m. Kati Sandberg kommer att utföras kommande helg, m. 7 anmälda på lördag och 
anmälda på söndag. 
Trimkurs pågår. 
 
 
 
              
          justerare …………   …………… 
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§34 Rapport från jaktansvarig 
Dummys är inköpta enl. beslut 20160114 §101. 
Lasse Johsson är bokad för en jakt-kurs den 18-19 juni. 
WT-planeras till hösten. 
 
§35 Rapport från utställningsansvarig 
Carina informerar om läget inför OS, vilket ser bra ut. Bestyrelse och kommissarie skall tillsättas på 
nästa möte. 
Carina skickar in förslag på domare inför Open Show 2017.  
 
 
§36 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Ett funktionärsmöte inom FR-R har hållits av Solveig. 
Ett allmänt informationsmöte om FB-R för retriever-klubbar och uppfödare kommer att anordnas av  
länets enda funktionsbeskrivare Solveig Eriksson den 27:e april 18.00 på Timrå Brukshundklubb. 
 
§37 Manusstopp Golden Nytt 
21:a april. Sekreterare sammanställer och skickar in om FB-R, OS, och info om jaktinternat m. Lasse 
Johnsson. 
 
 
§38 Inkommande skrivelser 
10/3 – Svar på anmälan till DOG-Y-MÄSSAN, VNKK 
23/3 -  Erbjudande om Inkallningskurs, Memea Mohlin 
28/3 – Nyhetsbrev, GRK 
 
 
§39 Utgående skrivelser 
9/3 – Anmälan till medverkan på DOG-Y-MÄSSAN 5:e nov., VNKK 
13/3 11 st vykort ”Välkommen medlem” 
 
           
§40 Övriga frågor 
 Susanne och Anna informerade om sektionsdagarna 
 På sektionsdagarna infromerade man om en Facebook-sida för styrelsefunktionärer inom Grk. 

Mötet beslutar att: informationsansvarig tar kontakt och anmäler sig till denna FB-sida. 
 Teresia har inbjudit till en samkväm på Ming Palats den 19:e maj  utan hundar men med bara 

hundsnack. 
 Behov finns för komplettering av Goldenlådan inför Open Show i augusti. 
 Mötet beslutar att: Skicka blommor till en fond inför Hans Erikssons begravning. 

 
 
§41 Nästa möte 
Den 22:a juni 2016 via Skype. 
 
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§42 Mötets avslutande 
Anette tackade alla för medverkan och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anette Lövgren, ordförande    Susanne Almgren, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Anna Backe, justerare 
 


