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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden   
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2022-04-19 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter  
  Solveig Eriksson, Erika Nordlund, Carina Svensson, Martina 

Raitio, styrelseelev Inez Mooe, webansvarig Susanne Edbom 
   
Anmält förhinder: Malin Lundgren 

 
§26 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§27 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Erika Nordlund. 
 
§28 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
  
§29 Föregående protokoll 
Föredrogs av sekreterare. 
 
§30 Rapport från ordförande 
Inget för dagen. 
 
§31 Rapport från kassör 
Inget för dagen. 
 
§32 Rapport från informationsansvarig 
Inget för dagen.  
 
§33 Rapport från utbildningsansvarig 
Deltar ej. 
Solveig har kollat med Isabell Skogström om att ha nose work-dag, prova på.  
 
§34 Rapport från jaktansvarig     
Inget för dagen. WT i Nordvik är inställt i år.  
   

§35 Rapport från utställningsansvarig 
Club Show 2022: 
Kristina Nieminen kommer att sitta i bestyrelsen tillsammans med Erika och Martina, Anna Holter 
är kommissarie och bör ej sitta i bestyrelsen. 
Fått hem certvaser.  
Maria Sjöberg tar emot anmälningar via SKK anmälan och hjälper till att göra katalogen. Sista 
anmälan ändras till 12 juli.  
Fått annonsmall, snickras ihop och mailas in till GRK.  
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§36 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Inget för dagen.  
 
§37 Manusstopp Golden Nytt 
Sektionsspalten 5/5, övrigt material 21/4. Då behöver annons till club showen in, den får vi hjälp 
med.  
 
§38 Inkommande skrivelser 
Inget för dagen. 
 
§39 Utgående skrivelser 
Inget för dagen. 
 
§40 Övriga frågor 

- Hemsidan 
Susanne informerar, har varit i kontakt med Marita som har mycket annat just nu. Förslag 
om att Susanne gör en ny hemsida via one.com, visar ett utkast. Kostar 86:- per månad 
med upp till 200 sidor. Lätt att jobba med hemsidan för var och en. Susanne vill gärna visa 
oss var och en hur vi själva kan uppdatera sidan.  
Mötet beslutar att vi kör på detta. Susanne börjar med att träffa Anna för att få till att kunna 
uppdatera inför Club Show.  
 

- Rapport från sektionsdagarna och fullmäktige: 
Många bra föredrag. 
Vi är deklarationsskyldiga som ideell förening, Carina gör detta varje år.  
All ekonomi kan gå via kassören i huvudstyrelsen inför Club Showen.  
    
 

§41 Nästa möte 
Onsdag 19 maj kl. 18.30 hos Solveig.  
 
§42 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
……………………………………..      
     …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande    Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Erika Nordlund, justerare 


