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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden   
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2022-01-12 
  Plats: Via Teams 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter  
  Solveig Eriksson, Malin Lundgren, Carina Svensson, Martina 

Raitio, Erika Nordlund 
   
Anmält förhinder:  

 
§154 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§155 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Svensson. 
 
 
§156 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§157 Föregående protokoll 
Föregående protokoll redovisas nästa möte. 
Ines har tackat ja till att vara styrelseelev. 
 
 
§158 Rapport från ordförande 
Inget för dagen. 
 
 
§159 Rapport från kassör 
Fått in 5000 från SCA till priser till Club Showen. 
Fått in pengar från GRK. 
Plusresultat på ca 11000:- för 2021. 
Svårt lägga budget för 2022 pga pandemin, läggs liknande som ifjol. Anna kollar med Uppland ang 
Club Show-budget. Alla kan fundera och meddela Carina om vad vi tänker för året.  
 
 
§160 Rapport från informationsansvarig 
Inget för dagen. 
Anna har skickat ut ang delegater (2 st) till fullmäktige. 
 
 
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§161 Rapport från utbildningsansvarig 
Inget för dagen. 
 
§162 Rapport från jaktansvarig 
Inget för dagen. .      
       

§163 Rapport från utställningsansvarig 
Inget för dagen 
 
§164 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Inget för dagen. Fått ny utrustning.  
Planera för en utbildningsdag för funktionärer på FB-R.  
 
§165 Manusstopp Golden Nytt 
Annons för Club Show i nästa nummer. Borde finnas en mall för detta.  
    
§166 Inkommande skrivelser 
Medlemslistor 
 
§167 Utgående skrivelser 
Inget 
 
§168 Övriga frågor 

- Susanne har varit i kontakt med Marita ang hemsida, Susanne kan vara huvuduppdaterare 
om vi vill, även om vi ska ha möjlighet att uppdatera själva också.    

- Årsmöte, ska vara okej med fysiska årsmöten enligt SKK så länge man följer gällande 
restriktioner. Lämpligast att ställa in föreläsningen pga. pandemin.  
Kan vi ha digitalt möte? Annars fysiskt med munskydd, handsprit och med avstånd. Inget 
fika, en goody bag istället.  

- Verksamhetsberättelser till Martina, fått från utställning och mentalitet.  
    

§169 Nästa möte 
Tisdag 8 februari, fysiskt möte för att skriva på årsmöteshandlingarna. Kl 18.30. Hos Solveig. 
 
§170 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
……………………………………..      
     …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande    Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Carina Svensson, justerare 


