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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2019-09-04 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, Malin Lundgren,  
                       

                                                          
 
Anmält förhinder: Linda Holmqvist, Carina Svensson, Erika Nordlund 
 
 
§94 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§95 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Erica Raitio. 
 
 
§96 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§97 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna. 
 
 
§98 Rapport från ordförande 
Inget speciellt, tummen upp för gott samarbete inför jaktprovet  
 
 
§99 Rapport från kassör 
Närvarar ej, ekonomin är god.  
  
 
§100 Rapport från informationsansvarig 
Inget. 
 
 
§101 Rapport från utbildningsansvarig 
- Åsa vill ha vardagslydnad på helger, meddelar startdatum till Malin. 800:- för 6 ggr. 
- Ann, prova på nosework, 10 hundar, 4 timmar, 26 oktober, hyra BHK? Malin kollar med Sundsvall. 
 
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§102 Rapport från jaktansvarig 
Jaktprovet blev mycket lyckat, många glada tillrop från deltagare.  
Önskemål om jaktlydnadskurs, under vintern? Solveig kollar med Anna Holter. Fotgående och 
passivitet. 
Meddelat Dan i SSRK vn att vi gärna tar en station på WT i Nordvik till våren. 
 
       

§103 Rapport från utställningsansvarig 
43 anmälningar till Open Show. Anna klar med katalog. Anna bokar Söråkers Herrgård, Richard 
kommer med bil på lördagen.  
Börja bedömning kl 10, vi ses kl: 8. 
Teresia och Åsa Backe i fiket. Toast, fikabröd, Malin bakar, Erica kollar med Birgitta. 
Anna handlar.  
Solveigs kollega Carina i insläpp, säljer kataloger och lämnar ut nummerlappar. 
Kolla med Carina vad hon har för muggar/skedar/tallrikar osv. 
Solveig fixar domar- och sekreterargåva och meddelar ringsekreterarna tid.  
Lotteri, Anna köper lottring.  
Erica hämtar bröd hos Stödebröd. 
Prisbord där man får gå och välja utifrån placering.  
 
Open Show 2020, klart att tillfråga Annika Thunfors 8 augusti. Dock troligen samma helg som 
Goldenspecialen, behöver flytta datum. 
 
Club Show 2022,  
Erica och Martina åker gärna på någon uppdatering för CUA.  
Vi får vara i parken på Merlo Slott, men kan vara besvärligt med parkering och toaletter. 
Datum i samband med SKK Svenstavik, första helgen i augusti.  
Tips på plats: Söråkers Herrgård, Stornäset, kom gärna med mer tips till Anna. 
 
§104 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Inget, inga mer beskrivningar inlagda. 
 
 
§105 Manusstopp Golden Nytt 
Nästa är julnummer, Solveig skriver reportage från jaktprovet. 
 
           
§106 Inkommande skrivelser 
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar. 
 
§107 Utgående skrivelser 
Inget 
 
 
 
 

 
   justerare …………   …………… 



GRK Medelpad/Hälsingland Styrelsemöte  20190904 
 

 3/3 

§108 Övriga frågor 
- Loggan är klar från Byamössan. Där kan man beställa direkt från hemsidan med vårt tryck. Ta hem 
några mössor och pannband till pysseldagen att sälja. Malin håller kontakten och kollar så vi kan få 
loggan att ha till hemsida och trycksaker.  
 
                 
§109 Nästa möte 
Bjuda in valberedningen. 
Onsdag 2 oktober kl: 18.30 hos Solveig. 
 
 
§110 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Erica Raitio, justerare 


