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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden   
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2022-07-19 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter  
  Solveig Eriksson, Erika Nordlund (via telefon),  

Carina Svensson (via teams), Martina Raitio, Malin Lundgren 
                 Styrelseelev Inez Mooe. 

 
   
Anmält förhinder:  

 
§77 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§78 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Svensson. 
 
§79 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
  
§80 Föregående protokoll 
Föredrogs av sekreterare. 
 
§81 Rapport från ordförande 
Inget för dagen. 
 
§82 Rapport från kassör 
Saldo 103 559:-, inkomna avgifter för club show. Fått igång swish. Beställt handdukar med 
Sundsvallsmotiv till domarpresenter. 
 
§83 Rapport från informationsansvarig 
Inget för dagen. 
 
§84 Rapport från utbildningsansvarig 
Inget för dagen. 
 
§85 Rapport från jaktansvarig     
Inget för dagen.  
   

 
 
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§86 Rapport från utställningsansvarig 
Club Show 2022: 
79 anmälningar, 2 valpar, 27 hanar och 50 tikar. 
180-190 priser inkommit till Anna hittills, behövs inget mer för tillfället. Alla får pris, får hämta från 
bord efter vilken placering man fått.   
Lena har inte bestämt sig hur hon vill åka, passar ej med tågtider. Åker bil på morgonen eller 
kvällen innan. 
Start kl 9 med lunchavbrott. 
Katalogen skickas ut digitalt ca kl 18 dagen innan. 31 förköpta kataloger. Behöver skrivas ut till 
insläpp, ringsekreterare osv.  
Loggorna från sponsorer ska skickas till Maria för att komma in i katalogen.  
Vi gör PM själv, skickas till Maria så skickar hon ut dem tillsammans med nummerlapp 26-27/7. 
Parkering för husvagn/husbil finns ovanför klubbstugan, finns ej el. Kostnad 75:-  
Ingen kostnad för parkering, men bra med parkeringsvakter ändå.  
Färgade lappar till ringsekreteraren fixar Anna.  
En lotteriring. Priser lottat innan och hämtas i fiket.  
Till PM: Kontantfritt, all betalning via Swish. Hålla avstånd. Tider. Priser. Vägbeskrivning.  
Malin fixar handsprit.  
Sätta upp tält och markera ring på fredagen 5/8, kl. 17.00. Anna handlar tillsammans med 
köksansvarig på fredagen under dagen.  
Dubbla ringband så inga tält närmast ringen. Ska även finnas fotoruta med grön bakgrund och inga 
tält i bakgrunden.  
Vi ses kl 7 utställningsdagen.  
Utställningen på stora gräsplanen, Teresias tävling ’21’ förslagsvis på ”rallyplanen” 
Kritiklappar från Royal Canin finns. 
Hamburgegrillning från ca kl 11. 
Malin, Inez och Erika kan baka.  
Maria ska få ett presentkort, Anna kollar var hon vill ha det. 
 
 
§87 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
En FB-R har varit, ytterligare en 8/8. 
 
§88 Manusstopp Golden Nytt 
28 juli, 5 augusti till sektionsspalten. Club Showen kommer att komma med i tidningen trots att 
manusstopp innan.  
 
§89 Inkommande skrivelser 
Medlemslistor. 
 
§90 Utgående skrivelser 
Inget. 
 
§91 Övriga frågor 
Inget för dagen.    

  
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§92 Nästa möte 
Ses kväll innan club show kl 17 på Brukshundklubben. 
Möte 23/8 kl 18.30 hos Solveig.  
 
§93 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
……………………………………..      
     …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande    Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Carina Svensson, justerare 
 

 


