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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2017-03-23 
  Plats: Via Skype 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Edbom, Solveig Eriksson,  
  samt suppleanterna Åsa Eriksson och Mia Liljeholm. 
 

 
Anmält förhinder: Hans-Åke Johansson och Maria Forsberg  
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§2 Val av justerare 
Carina Svensson valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
  
§4 Föregående protokoll 
Sekreterare föredrag konstituerande protokollet. 
 
 
§5 Rapport från ordförande 
Inget att rapportera 
 
 
§6 Rapport från kassör 
Vi är fortsatt stadda i kassan. 
 
 
§7 Rapport från informationsansvarig 
Ca 10 vykort skickade sen sist. 
 
 
§8 Rapport från utbildningsansvarig 
En anmäld till uppfödarkurs.  
Studiecirkel i utställningshandling planeras till våren, förslag på kursledare finns. 
Planerar för en viltspårkurs. 
 
 
 
 
 
              
          justerare …………   …………… 
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§9 Rapport från jaktansvarig 
Söndagsträningen startar om en dryg vecka. 
Förra ordförande Anette Lövgren är den som har kontakten ang. Jämtland Game Fair agria cup den 
29:e juli. 
 
§102 Rapport från utställningsansvarig 
Ej närvarande pga svår uppkoppling till Skype. 
Ringsekreterare och inropare saknas just nu till OS. 
Carina och Hans-Åke håller kontakten. 
 
 
§10 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
En anmäld till inbokad FB-R 21:a maj. 
Anna är antagen till testledarkurs. 
 
 
§11 Manusstopp Golden Nytt 
21:a april, utgivning v. 23. 
Sekreteraren fixar annons till utställningen. 
Till sektionsspalten: Söndagsträffarna har startat, ta med egen fika. För mer information gå in på 
hemsidan. 
 
 
§12 Inkommande skrivelser 
GRK – Fullmäktigehandlingar 
GRK – Följebrev fullmäktigeh. 
GRK – Sektionernas medlemsantal 
GRK – Inbjudan sektionsdagar 2017-04-16 
GRK – Nya medlemmar 
GRK – Nyhetsbrev jan 2017 
 
§13 Utgående skrivelser 
Medlemmar – Ca 10 vykort 
GRK – Nya styrelsen. 
 
       
§14 Övriga frågor 
 Mia och Teresia planerar för medlemsaktiviteter under våren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         justerare …………   …………… 
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§15 Nästa möte 
8:e juni kl. 18.00 hos Solveig. 
 
           
§16 Mötets avslutande 
Anna tackade alla för visat intresse och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Susanne Edbom, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Carina Svensson, justerare 
 


