
GRK Medelpad/Hälsingland Styrelsemöte  20220315 
 

 1/2 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden   
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2022-03-15 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter  
  Solveig Eriksson, Erika Nordlund, Carina Svensson, Martina 

Raitio 
   
Anmält förhinder: Malin Lundgren 

 
 
§9 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§10 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Solveig Eriksson. 
 
§11 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
  
§12 Föregående protokoll 
Föredrogs av sekreterare. 
 
§13 Rapport från ordförande 
Inget för dagen. 
 
§14 Rapport från kassör 
Fått in 3600 som sektionsbidrag. 
Betalt sektionsdagar och rosetter.  
 
§15 Rapport från informationsansvarig 
Inget för dagen.  
 
§16 Rapport från utbildningsansvarig 
Deltar ej. 
 
§17 Rapport från jaktansvarig 
Kolla med Lena Hildingsson om att ha någon jaktkurs/dag för nybörjare. .      
       

§18 Rapport från utställningsansvarig 
Club Show 6/8: 
Fått hem alla rosetter.  
Använder SKK anmälan, Anna kollar med Maria Sjöberg om vi kan få hjälp att göra katalogen.  
Sista anmälan: 4 juli 
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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Går att hyra rum på brukshundklubben. 
1000:- kostar hyran av anläggningen. 
Huvudsponsorer Royal Canin och Agria. 
Vi kan börja ragga priser, men ej från andra foderföretag eller försäkringsbolag. 
Representant från huvudstyrelsen kommer att finnas på plast. 
Martina mailar protokoll till exteriöransvarig i GRK.  
Några funktionärer behövs, kolla gärna runt. 
 
§19 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Inget för dagen 
 
§20 Manusstopp Golden Nytt 
Sektionsspalten 5/5, övrigt material 21/4. Då behöver annons till club showen in, den får vi hjälp 
med.  
 
§21 Inkommande skrivelser 
Medlemslistor. 
 
§22 Utgående skrivelser 
Anmälan till sektionsdagar. 
 
§23 Övriga frågor 

- Åsa Eriksson har dragit igång träningsträffar på söndagarna i Kovland. Mycket uppskattat 
och välbesökt.  

- Susanne behöver ta kontakt med Marita ang nya hemsidan, Solveig har meddelat henne. 
    
§24 Nästa möte 
Tisdag 19/4 kl 18.30 hos Solveig. 
 
§25 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
……………………………………..      
     …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande    Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Solveig Eriksson, justerare 


