
 

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte för 
Golden retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion 
Datum: 2011-05-21 
Plats: Hemgården, Stöde 
Närvarande: Maria Sjöberg ordf., Susanne Almgren suppl., 
Lena Hildingsson suppl., Anette Lövgren ledamot, Susanne 
Gärdlund samt Christina Ohlsson 
Anmält förhinder: Monica Nilsson 

 

 
§25 
Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§26 
Val av justerare 

Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anette Lövgren 

 

§27 
Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§28 
Föregående protokoll 

Det konstaterades att lådan med Klubbgrejor fortfarande står kvar hos föregående ordförande. 
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna. 

 

§29 
Rapport från ordförande 

Sektionshandboken som nu ligger längst ner på Golden retrieverklubbens hemsida är ej längre 
lösenordskyddad. 
Maria läser igenom senaste nyhetsbrevet där det bl a står om krav på medlemskap för Open Show-domare 
från 1 januari 2012, etniska regler och tystnadsplikt om allt som sägs på styrelsemöten. 

 

§30 
Rapport från sekreteraren 
 
Inget att rapportera. Undrar vem som skickar ut ”Välkommen till din rasklubb” för nya medlemmar. 
Christina skickar ut dessa när hon får statistiken från sekreteraren. Christina får i uppdrag att kolla med 
goldenklubben om vykort finns att tillgå, annars köps detta in.     ……….     ………. 
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§31 
Rapport från kassören 
 
Kassan är god. 
 
 
 
§32 
Rapport från jaktansvarig 
 
13 st. anmälda till Jaktinternatet. + en utan hund. 
 
Till det inofficiella jaktprovet är domare tillfrågad men ej helt klar. 
 
Till WT 27:e augusti är 1 domare tillfrågad.    
 
 
 
§33 
Rapport från utställningsansvarig 
 
En ringsekreterare till Open Showen samt rosetter är klart. 
 
Christina kollar med föregående ordföranden om hon har några priser kvar sen i fjol. 
 
Mötet beslutar att ej ansökan om Open Show 2012 då sektionen skall anordna Club Show detta år. 
 
Susanne Gärdlund kontaktar utställningsansvarig på central nivå ang. Club Show och bokar efter det 
utställningsplats. 

 

§34 
Rapport från utbildningsansvarig 

Lite kursanmälningar har inkommit. 
 
Mötet beslutar att ta bort alla kurser som inte är rasspecifika från kursutbudet, vilka är: Trimkurs och 
Exteriörkurser, Uppfödarutbildning, Viltspårkurs och ”Prova på”. De kurser vi ej erbjuder hänvisar vi till SSRK. 
Kurskostnaderna rättas upp till belåtenhet. 

 

§35 
Rapport från mental- & funktionsansvarig 

2 B-figuranter finns till den 1-2 oktober. Anette fortsätter att boka bana samt A-figuranter, testledare och 
beskrivare. 

 
 
 
            ……….     ………. 
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§36 
Inkomna skrivelser 
se bilaga 
 

 

§37 
Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser. 

 

§38 
Manusstopp Golden Nytt 

Manusstopp är den 4:e augusti. 

 

§39 
Övriga frågor 

Hemgården finns till förfogande för att kunna hålla möten på. 
 
Kom alla ihåg att vi skall skicka in till studiefrämjandet när vi har aktiviteter, som t.ex. jaktinternatet. 
Reklam kan även föras ut via studiefrämjandet för t.ex. Jaktkurs, WT, Utställning.  

 

§40 
Nästa Möte 
Söndag 17:e juli kl. 18.00 

             

§41 
Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

___________________________________   ____________________________________ 
Maria Sjöberg, ordförande     Susanne Almgren, sekreterare 

 

___________________________________ 
Anette Lövgren, justerare 


