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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2017-01-17 
  Plats: I Ljungaverk hos Susanne Edbom 
  Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Edbom, Anna Backe,   
  suppleant Solveig Eriksson. 
 

 
Anmält förhinder: Anna-Karin Romberg, Hans-Åke Johansson  
 
§93 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§94 Val av justerare 
Anna Backe valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§95 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
  
§96 Föregående protokoll 
Sekreterare föredrag protokollet från november, som därefter lades till handlingarna. 
 
 
§97 Rapport från ordförande 
Ej sökt till sektionskampen för 2016 eftersom statuterna säger att man inte får söka inom tre år om 
man vunnit. 
 
 
§98 Rapport från kassör 
Efter att lagret är bortskrivet under 2016 kommer vi ändå att gå med ett plusresultat. 
 
 
§99 Rapport från informationsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
 
§100 Rapport från utbildningsansvarig 
Exteriörskurs 1 utförd, med 6 närvarande ekipage och en kursledare. 
Aktivitetsrapporter inskickade till studiefrämjandet. 
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§101 Rapport från jaktansvarig 
Vi har fått en förfrågan om att vara medarrangör till Jämtland Game Fair agria cup den 29:e juli, 
jaktansvarig har tackat ja, vilket mötet bifaller. 
 
§102 Rapport från utställningsansvarig 
Nästa års OS går av stapeln den 5:e augusti och mycket är fixas. Domare klar, Matfors BK bokat, 
rosetter och guld-hund beställda. 
 
 
§103 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Solveig har varit deltagande på kalibreringshelg under november. 
 
En allmän träff för alla intresserade i Sundsvallsområdet har varit där Anna Backe, Solveig Eriksson 
och många fler från vår klubb deltog. Det var en väldigt uppskattad träff där man främst gick igenom 
–förändringar i protokoll och –förändringar i sätt att bedöma. 
 
Planering inför beskrivningarna 2017 pågår. 
 
§104 Manusstopp Golden Nytt 
13:e januari. Utgivning v. 10 
 
 
§105 Inkommande skrivelser 
Studiefrämjandet – Kostnadsunderlag 
GRK – Utvärdering avelsdata 
Lena Ohlsson – Medverkan på årsmötet 
GRK – Utförda WT 2016 
GRK – Ang. sektionskampen 2016 
GRK - Medlemsstatistik 
 
 
§106 Utgående skrivelser 
 
       
§107 Övriga frågor 
 Det låter som att det finns en bra grund till styrelse inför 2017. 
 Årsmötet – Styrelsen utser Susanne Edbom till att vara sekreterare på årsmötet. 

Anna lägger ut information på Facebook o information på hemsidan ligger ute. 
Anette köper in smörgåstårta till ca 15 personer, Carina fixar avskedsgåvor till avgående 
styrelserepresentanter. 
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§108 Nästa möte 
Den 19:e februari i TÖVA efter årsmötet. 
 
           
§109 Mötets avslutande 
Anette tackade alla för visat intresse och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anette Lövgren, ordförande    Susanne Edbom, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Anna Backe, justerare 
 


