
 

 
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
Golden retrieverklubbens Medelpad/Hälsningland-sektion 
Datum 2009-02-11  
 

 
Sida 
1 av 3    

 
 
Närvarande: Britt-Inger Johansson, Christina Ohlsson, Jeanette Nyström, Lisa Fritzson, Carina Svensson 
och Åsa Eriksson  
 
Anmält förhinder:  Anette Lövgren 
 
 

 
§ 1 MÖTET ÖPPNAS 
 
Ordförande Britt-Inger Johansson förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 VAL AV JUSTERARE 
 
Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Carina Svensson. 
 
§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN 
 
Inget att rapportera. 
 
§ 6 RAPPORT FRÅN KASSÖREN 
 
Inget att rapportera. 
 
§ 7 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG 
 
Inget att rapportera. 
 
§ 8 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG 
 
Jeanette meddelade att det finns mycket få anmälningar till kurs. Eventuellt kan det locka fler om 
startdatum för kurserna läggs ut på hemsidan. Följande kurser är på gång 
- exteriör del 2  



- introduktion till jaktträning  
- viltspårkurs 
- apporteringskurs. 

 
Vi ska till nästa möte fundera på hur många träffar vi vill ha i kurserna samt om det ska anordnas 
fortsättning på vardagslydnadskursen.  
Funktionsbeskrivarutbildning startar i maj. Intresse finns för utbildning till inofficiell jaktprovsdomare.  
Västmanland anordnar exteriörutbildning 4-5 april och har 2 platser över. 
 
§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG 
 
Anette rapporterade via mail  

- att inofficiella jaktprovet som planerats till 25 juli måste flyttas då det krockar med annat prov 
- arbetet fortskrider med att anordna jaktinternat 

Diskuterades om sektionen är beredd att anordna klubbmästerskap i jaktprov 2011. Ansökan måste 
vara inne senast 15 februari 2009. 
Beslutades att upphäva tidigare beslut om att ansöka om att få arrangera klubbmästerskapet.  
 
§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG 
 
Carina rapporterade att arbetet med att ordna ringsekreterare till Open Show har påbörjats. 
 
§ 11 RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG 
 
Vi har fått en förfrågan om vi kan stå som arrangör för MH av 15 hundar vilket vi gärna vill. Christina 
ska höra av sig till Njurunda och Timrå Brukshundklubbar för att boka bana.  
 
§ 12 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT 
 
Manusstoppet för nästa nummer är passerat. 
 
§ 13 INKOMNA SKRIVELSER 
 
Från en blivande Goldenägare har sektionen fått förfrågan om kurser eller andra evenemang i 
Hudiksvallstrakten. Trevligt med kontakten men tyvärr har sektionen inga aktiviteter i Hudiksvall för 
tillfället. Åsa har per telefon informerat om detta. 
 
§ 14 UTGÅENDE SKRIVELSER 
 
Styrelsesammansättningen kommer att meddelas GRK under veckan.  
 
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Åsa Eriksson infoansvarig för sektionen. 
Familjedagen blir inte av i år, intresset har varit allt för svalt senaste åren.  
Erbjudande kommit från en instruktör från Kalix att hålla helgkurs, Jeanette fortsätter kontakten. 
Christina informerade om Hemgården i Stöde vilken kan lämpa sig för kursverksamhet. 
Delegater till fullmäktige blir Britt-Inger Johansson, Jeanette Nyström, Anette Lövgren och Solveig 
Eriksson. 
 



§ 16 NÄSTA MÖTE 
 
Nästa möte blir 1 april kl 18.30 hemma hos Lisa. 
 
§ 17 MÖTET AVSLUTAS 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
____________________________         
Sekreterare 
 
____________________________        
Justerare 
 
____________________________ 
Ordförande                     


