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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2017-11-19 
  Plats: Timrå Brukshundklubb 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Susanne Edbom, Hans-Åke Johansson, samt suppleanterna 
  Åsa Eriksson och Mia Liljeholm,  
 

 
Anmält förhinder: Carina Svensson, Solveig Eriksson, Maria Forsberg. 
 
Före styrelsemötet har en Samkväm genomfört med 11 medlemmar och Anna Holter. 
Julgröt med skinkmacka och kaffe med pepparkaka inmundigades och en föreläsning av Anna Holter 
gällande FB-R lyssnades på och ställdes frågor kring.  
 
§34 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§35 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Åsa Eriksson. 
 
 
§36 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§37 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs av Anna och lades till handlingarna. 
 
 
§38 Rapport från ordförande 
Anna har fått in förfrågan om att klubben vill medverka på WT 2018 inom SSRK Västernorrland. 
Mötet beslutar att: Tacka ja till förfrågan om att ansvara för en station på WT 1:a maj 2018. 
 
Valberedningen är inbjudna av ordförande men ej närvarande. 
Anna kontaktar dom igen genom en personlig uppringning. 
 
 
§39 Rapport från kassör 
Ej närvarande. 
Ekonomin är god och hitintills är resultatet för året positivt. 
 
 
§40 Rapport från informationsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
 
§41 Rapport från utbildningsansvarig 
Trimkursen planeras bli efter nyår.     justerare …………   …………… 
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§42 Rapport från jaktansvarig 
Inget särskilt. 
 
 
§43 Rapport från utställningsansvarig 
Det är lugnt just nu. 
 
 
§44 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Planering inför 2018 pågår. 
 
 
§45 Manusstopp Golden Nytt 
Mitten av januari. 
 
 
§46 Inkommande skrivelser 
11/10 GRK - Uppdaterad Rasutbildning-påninnelse 
23/10 Sthlm Sekt. - Inköp dummys 
5/11 GRK Exteriör - Nytt utseende rosetter 
18/11 SSRK V-norrland - Gemensamt WT 1 maj? 
 
 
§47 Utgående skrivelser 
22/10 Medlemmar - Välkommen ny medlem 15 st 
22/10 Goldenägare - Väkommen ny goldenägare 4 st 
 
       

§48 Övriga frågor 
Planering inför årsmötet påbörjas. 
              
   
§49 Nästa möte 
Torsdag 11:e januari hos Susanne Edbom i Ljungaverk. 
 
 
§50 Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade därmed mötet.  
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Susanne Edbom, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Åsa Eriksson, justerare 


