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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2015-05-21 
  Plats: Hos Carina Svensson i Sörnedansjö 
  Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Almgren, Anna Backe och  
  suppleant Theresia Huunanmaa. 
   

 
§42 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§43 Val av justerare 
Anna Backe valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§44 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§45 Föregående protokoll 
Föregående protokoll för den 22:a april föredras av sekreteraren och läggs sen till handlingarna. 
 
 
§46 Rapport från ordförande 
Anette har haft kontakt med utsedd mentor, Lena Ohlsson och till henne lämnat aktuell status för 
sektionen. 
 
 
§47 Rapport från kassör 
Carina rapporterar läget och mötet konstaterar att allt går enligt plan och att kassan fortsatt är god. 
 
 
§48 Rapport från informationsansvarig 
Skickat ut vykort till nya medlemmar och nya goldenägare från aprils månadsstatistik. 
 
 
§49 Rapport från utbildningsansvarig 
Ej närvarande. 
Kursläget rapporteras. Uppfödarträffarna skjuts till hösten då för få visat intresset för stunden. 
 
 
 
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§50 Rapport från jaktansvarig 
Tre domare tillfrågade och klara till WT den 21:a juni. 
Mötet beslutar att: WT ska genomföras på Österström. 
 
Vår sektion har fått förfrågan från SSRK Gävleborg om att stå som arrangör till ”Järvsöprovet”. 
Mötet beslutar att: Stå som arrangörer på ”Järvsöprovet”. 
 
 
§51 Rapport från utställningsansvarig 
Carina har skickat in ansökan på domare till 2016. 
Mötet beslutar att: Ändra beslutet taget 20150304 §17 Rapport från utställningsansvarig ang. 
tidsatt datum för Open Show. Eftersom Goldenspecialen planeras till den 13 augusti beslutar vi att 
våran Open Show 2016 ska gå av stapeln den 20:e augusti. 
 
 
§52 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Inga anmälningar till FB-R har ännu inkommit, Anna planerar att prata med flatt- och labbeklubben. 
 
 
§53 Manusstopp Golden Nytt 
Manusstopp är den 28:e juli. Susanne skickar ut förfrågan till styrelsen på facebook om innehåll, 
innan manusstopp. 
 
 
§54 Inkommande skrivelser 
GRK - Statistikrapport April. 
GRK - Ang. Manusstopp i Goldennytt. Sektionsspaltens utformning och annonsering. 
GRK - Nyhetsbrev Maj 
HS jaktansvarig - Inbjudan Provledarutbildning  
 
 
§55 Utgående skrivelser 
- Info till  Goldennytt 
- 7 st. vykort till nya medlemmar. 
 
 
§56 Övriga frågor 

 Försäljningslådan.  
Mötet beslutar att: Teresia får i uppdrag att komplettera med småsaker till försäljningslådan 
för ett värde av 500 kr. 
 
 

§57 Nästa möte 
14:e september på skype. 
 
 
 
 
 
         justerare …………   …………… 
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§58 Mötets avslutande 
Anette tackade alla för medverkan och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anette Lövgren, ordförande    Susanne Almgren, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Anna Backe, justerare 
 


