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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden   
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2022-02-08 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter  
  Solveig Eriksson, Malin Lundgren, Carina Svensson, Martina 

Raitio 
   
Anmält förhinder: Erika Nordlund 

 
§171 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§172 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Lundgren. 
 
 
§173 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§174 Föregående protokoll 
Föredrogs av sekreterare. 
 
 
§175 Rapport från ordförande 
Inget för dagen. 
 
 
§176 Rapport från kassör 
Arbetar på budget för 2022. 
 
 
§177 Rapport från informationsansvarig 
Inget för dagen 
 
 
§178 Rapport från utbildningsansvarig 
Inget för dagen. 
Formuläret för utbildning ligger kvar på gamla hemsidan, behöver tas bort. Ny hemsida på gång.  
 
 
§179 Rapport från jaktansvarig 
Deltar ej. 
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§180 Rapport från utställningsansvarig 
Fått budget från Upplands Club Show.  
Bestyrelse behövs samt en arbetsgrupp, tillsätts vid det konstituerande mötet efter årsmötet. 
Solveig kollar med Anna Holter om kommissarie.  
Finns en checklista på GRKs sida inför Club Show.  
Vi har köket själv på utställningsdagen.  
Beslut att ej ta betalt för parkering. Vi mailar ut katalogen.  
Prisbord där man får välja pris utefter placering.  
 
 
§181 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Köpt in rosetter så det bör räcka till -22 o -23.  
 
 
§182 Manusstopp Golden Nytt 
Sektionsspalten 5/5, övrigt material 21/4. Då behöver annons till club showen in.  
 
 
§183 Inkommande skrivelser 
Inbjudan till fullmäktige.  
Medlemslistor. 
 
 
§184 Utgående skrivelser 
Inget 
 
 
§185 Övriga frågor 

- Årsmöte 20/2 kl 12.00, ingen anmäld hittills. Anna lägger ut annons igen. Vi lottar ut ett 
presentkort på Arken på 500 kr bland de som deltar.  
Solveig administratör, skickar ut mail och delar skärm.  
 

- Verksamhetsplan: 
Club Show 
Massagekurs 
Trimkurs 
Inoff jaktprov 
Ringträning 
FB-R 
Sund med hund  
Goldendag 
Prova på nose work 
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§186 Nästa möte 
Konstituerande möte efter årsmöte, torsdag 24 februari kl 18.30, hos Solveig, man kan delta via 
teams om man vill.  
 
§187 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
……………………………………..      
     …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande    Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Malin Lundgren, justerare 


