
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Medelpad/Hälsingland-sektion
Datum 2010-09-23 Plats Hemgården Stöde 

Sida
1 av 2   

Närvarande: Britt-Inger Johansson,Ann-Kristin Sjöberg, Christina Olsson, Monica Nilsson, 
Anette Lövgren, Åsa Eriksson  

Anmält förhinder: Carina Svensson

§ 1 MÖTET ÖPPNAS
Ordförande Britt-Inger Johansson förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AV JUSTERARE
Ann-Kristin Sjöberg utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN
Anette ska delta i RAS, konferensavgift samt resa betalas av klubben. Rapport ska ges vid efterföljande 
styrelsemöte samt vid årsmötet.

§ 6 RAPPORT FRÅN KASSÖREN
Handkassa, att användas på SKK-utställningen där klubben ska ha en monter för att visa upp klubben, 
ska lämnas till Britt-Inger. Monica säger att det varit problem med återbetalningen av 
anmälningsavgifterna till Open Show. Svårt att hitta rätt kontonummer och rätt person. Förslag att 
webmaster skapar en ”ruta” för anmälarna att ange kontonummer för eventuell återbetalning.

§ 7 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG
Reklammaterial till utställningen har kommit. Det ska kontrolleras med webmaster om maillistan kan 
vara dold.

§ 8 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG
Årets kurser hittills, viltspår, trimkurs, valpkurs, vardagslydnad. Snart börjar grund apportering. Fråga 
till webmaster – går det att lägga in länk till Studiefrämjandet? Åsa ska gå Ledarutveckling1, vilken 
bekostas av Studiefrämjandet, i Härnösandsområdet, klubben bekostar resan.



§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG
Inofficiella jaktprovet inställt, för få anmälningar.

§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG
Inget utöver att Open Show inställdes p g a för få anmälningar.

§ 11 RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG
Intresseanmälan har kommit från endast 2 st. Beslöts att inte anordna. Diskuterades om vi ska fortsätta 
arbetet med MH.

§ 12 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT 2010-10-27
Att införas: 

– årsmöte 2011-02-13, kl 17.00, se hemsidan för mer info samt program
– bild o ev reportage från utställningens rasmonter

§ 13 INKOMNA SKRIVELSER
Allt som kommit har sänts vidare till samtliga i styrelsen samt revisorerna.

§ 14 UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
Klubbens frys ska flyttas till Hemgården.
Planering inför rasmontern klar. Åsa tar med laptop, kabel och film. Mall på brodyr till klubbens 
jackor/västar ska lämnas till Brodera för beställning av beställning av mönsterkort.

§ 16 NÄSTA MÖTE
Nästa möte – arbetsmöte – den 11 november kl 18.00

§ 17 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.
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Sekreterare
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Justerare
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