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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2020-01-22 
  Plats: Hos Carina Svensson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, 
                      Carina Svensson, Malin Lundgren (Telefon) 

                       
                                                          
 
Anmält förhinder: Linda Holmqvist, Erika Nordlund 
 
 
§146 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§147 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Erica Raitio. 
 
 
§148 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§149 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna. 
 
 
§150 Rapport från ordförande 
Sektionen kom 3:a i sektionskampen, vinst 2000:-. 
 
 
§151 Rapport från kassör 
Ekonomin är fortsatt god.  
Årsresultat 2019: ca: -13 000:- 
 
  
§152 Rapport från informationsansvarig 
Inget. 
 
 
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§153 Rapport från utbildningsansvarig 
- Malin har pratat med Ammi ang vem som ska skicka in till Studiefrämjandet när vi har kurs. Malin 
ansvarig för att skicka in, den som har kurs/träff skickar till Malin. 
- 7 st anmälda till RAS-utbildningen.  
- Försöka lägga ut en status istället för evenemang vid arrangemang. Många som tror det räcker att 
skriva ”kommer” i evenemanget och missar anmäla per mail.  
- Kolla lokal till trimkursen, Birsta hundcenter? 
 
           
§154 Rapport från jaktansvarig 
- Vi har 10 anmälda med hund till internatet i Albacken (6 från oss, 4 st från Ångermanland), 2 st med 
annan ras på kö. Golden i första hand. Om platser ska lämnas till andra raser går de till respektive 
avdelning. 
När fullt lägger vi ut för betalning och när de betalat är anmälan bindande.  
- Fråga Marith Hemmingsson om domare till jaktprovet. Tove Danielsson i andra hand. 
 
       

§155 Rapport från utställningsansvarig 
Inget för dagen 
 
 
§156 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Vi står för Marie Karlssons kostnader på kalibreringshelgen (FB-R) mot att hon beskriver åt oss.  
Uppfödar-FBR måste numer gå genom en klubb.  
 
 
§157 Manusstopp Golden Nytt 
27/1 för sektionsspalten, Anna skriver in. 
 
           
§158 Inkommande skrivelser 
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar. 
 
§159 Utgående skrivelser 
Inget 
 
 
§160 Övriga frågor 
- Pysseldag, skjutes till hösten, beslutar att vi ska ta betalt nästa gång. 
- Årsmöteshandlingar, Martina mailar Solveig som ordnar med kopiering.  
- Solveig kollar med Eva ang mötesordförande. 
- Anna ansvarar för fika till Årsmötet.  
- Budget 2020, Carina gjort en 0-budget.  
- Hemsidan, går ej att se uppdateringar för alla. Vi behöver göra en enklare som alla kan uppdatera. 
- Ev. anordna exteriör 1 till hösten, Solveig kollar med Lena Ohlson.  
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§161 Nästa möte 
Årsmötet, konstituerande möte direkt efter. 
 
 
§162 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Erica Raitio, justerare 


