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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden   
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2022-06-15 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter  
  Solveig Eriksson, Erika Nordlund, Martina 

Raitio, Malin Lundgren styrelseelev Inez Mooe 
   
Anmält förhinder: Carina Svensson 
 

 
§60 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§61 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Inez Mooe. 
 
§62 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
  
§63 Föregående protokoll 
Föredrogs av sekreterare. 
 
§64 Rapport från ordförande 
Inget för dagen. 
 
§65 Rapport från kassör 
Inkomna FBR-avgifter. Saldo: 69 240:-  
 
§66 Rapport från informationsansvarig 
Inget för dagen.  
 
§67 Rapport från utbildningsansvarig 
8 st anmälda till nose work-prova på 18/6. Anna fixar ett presentkort på Arken till Isabell.  
Malin kollar med någon som kan hålla massagekurs till hösten. 
 
§68 Rapport från jaktansvarig     
Ev. planera för ett inofficiellt jaktprov till våren.  
   

§69 Rapport från utställningsansvarig 
Anna planerar för en utställningsträning innan club showen.  
Anna kollar med Lena om hur hon och om hon vill bo över.  
Fått förfrågan från en utställare att anmäla sin spanska valp som han ej fått svenskt 
registreringsnummer på. Valpklass är inofficiellt. Anna kollar med SKK vad de säger.  
Fortsätt ragga priser. Malin har kontakt med flera.  
Erika kollar med blombutik. 
Evidensia skänker bla. vaccinationspresentkort.  
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§70 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
FB-R: 12/7 och 8/8, båda fullbokade.  
 
§71 Manusstopp Golden Nytt 
28 juli, 5 augusti till sektionsspalten.  
 
§72 Inkommande skrivelser 
Medlemslistor.  
 
§73 Utgående skrivelser 
Annonser för FB-R.  
 
§74 Övriga frågor 

- Mailadresser, rensar bland mailadresser, behåller bara nödvändiga.  
- Anna har skapat en gmail-adress för att kunna använda SKKanmälan.  

grkmedelpad@gmail.com lösen: Golden2022    
 

§75 Nästa möte 
Tisdag 19 Juli kl. 18.30 hos Solveig. Checka av inför utställningen då.  
 
§76 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
……………………………………..      
     …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande    Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Inez Mooe, justerare 
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