
 

 
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
Golden retrieverklubbens Medelpad/Hälsningland-sektion 
Datum 2009-04-01  
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1 av 3    

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

 
§ 1 MÖTET ÖPPNAS 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 VAL AV JUSTERARE 
Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Jeanette Nyström. 
 
 
§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 5 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN 
Britt-Inger rapporterade från sektionsdagarna; 

- rekommendation att läsa ”välkommen som förtroendevald” på sektionsinfo 
- sektionsdagarna upplagda i form av workshops 
- intresserade att arbeta på Goldenspecialen, info finns på GRK:s hemsida 
- ”Retriever i Norr”, info sänds via mail till de i styrelsen som inte fått den tidigare 
- Poängkampen, inte för sent att rapportera in för 2008 
- Agria har ett stipendiepris för sektioner/enskilda 
- Stort tapp av medlemmar, vår sektion har minskat med 51 medlemmar 
- SSRK:s framtida roll/utformning  
- Samarbetet mellan SSRK/rasklubbarna 
- Rosettfrågan Open Show  

Sammanfattningsvis mycket givande dagar. 
 
Beslutades att ändra namn till Medelpad/Hälsingland. 
Beslutades att ta bort länkar från sektionens hemsida på de som inte längre är medlemmar. Sekr tar 
kontakt med webmaster. 
 
§ 6 RAPPORT FRÅN KASSÖREN 
Kassören behöver bokföringsprogram. Christina har ett som kan prövas. I övrigt rapporterade kassören 
att ekonomin är god.  
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§ 7 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG 
Inget att rapportera. 
 
 
§ 8 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG 
RAS-gruppen ska åka runt i landet. 
Följande kurser är på gång; 

- Vardagslydnadshelg  
- Intro jakt,  ska ändra namn och innehåll ska publiceras på hemsidan 
- apporteringskurs i Ånge med Anette som instruktör 
- viltspår 
- exteriör 2 
- vardagslydnad med Åsa som instruktör 

 
Funktionsbeskrivarutbildningen uteblev, för få deltagare. 
Inbjudan från Labbeklubben, workingtestprovledarutbildning 25-26 april. 
Uppfödarutbildningen är reviderad. 
 
Synpunkter på att sektionens namn står på SSRK:s lista på köksbemanningen framfördes. Bot och 
bättring utlovades. 
 
 
§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG 
Inofficiella jaktprovet 27 juli måste flyttas till 26 september. Nästa år ska inofficiella provet läggas 
tidigt på våren, före provet i Gällö vilket innebär i maj. 
Workingtest planeras till hösten. 
Särskilda provet vecka 34 blir inte av, klubben ska satsa på aktiviteter för klubbens flertal i stället. 
 
 
§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG 
1 ringsekreterare (utropare) saknas fortfarande till Open Show, arbete pågår för fullt. Vi har 30-
årsjubileum i år. Annons ska in i Golden Nytt. 
 
 
§ 11 RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG 
Ännu inget klart med Timrå BHK angående MH sista helgen i maj. Christina fortsätter arbetet. 
 
 
§ 12 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT 
Manusstopp 28 april. Sektionens förändringar i styrelse, kursutbud och information om kommande 
medlemsmöten ska föras in i Golden Nytt. 
 
 
§ 13 INKOMNA SKRIVELSER 
Inga. 
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§ 14 UTGÅENDE SKRIVELSER 
Inga. 
 
 
 
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR 
Christina informerade om Hemgården. 
Jeanette ska kontakta några personer från Hälsingland angående det fortsatta arbetet, preliminärt 
tidpunkt för träff blir i vecka 22 
Åsa ska maila medlemslistan till alla i styrelsen. 
 
Beslutades att ha 1 medlemsmöte under hösten 2009. 
Beslutades att skapa en mailinglista. 
Beslutades att göra ett utskick till nya medlemmar. 
 
§ 16 NÄSTA MÖTE 
5 maj 18.30 på Hemgården i Stöde. 
 
 
§ 17 MÖTET AVSLUTAS 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
____________________________         
Sekreterare, Åsa Eriksson 
 
____________________________      
Justerare, Jeanette Nyström 
 
____________________________ 
Ordförande, Britt-Inger Johansson 
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