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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden     
 Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2015-10-21 
  Plats: Via Skype 
  Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Almgren, Anna Backe och  
  suppleant Theresia Huunanmaa som går in som ordinarie  
  ledamot i stället för Anna-Karin Romberg. 

           Adjungerad utbildning Solveig Eriksson  samt  
                                                  Valberedningens sammankallande Marit Hedström 
 
Anmält förhinder: Anna-Karin Romberg och Magdalena Ström 
   

 
§76 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§77 Val av justerare 
Carina Svensson valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§78 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§79 Föregående protokoll 
Föregående protokoll för den 7:e september föredras av sekreteraren och läggs sen till 
handlingarna. 
 
 
§80 Rapport från ordförande 
Anette föreslår att vi ska utse ett funktionärspris till kommande årsmöte. 
Efter diskussioner Beslutar styrelsen att: AU utser aktiva personer som ska tilldelas funktionärspris 
som en uppmuntran för sitt goda engagemang. 
 
 
§81 Rapport från kassör 
Ekonomi-resultatet för Järvsöprovet ej klart ännu. För övrigt informerar Carina om läget som 
fortfarande är gott. 
 
 
§82 Rapport från informationsansvarig 
Många vykort skickades i senaste omgången och positiv respons på dessa har inkommit.  
 
 
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§83 Rapport från utbildningsansvarig 
Många förfrågningar på trimkurs har inkommit. Kursledare tillfrågas och kurs kan eventuellt köras i 
vinter.     
Solveig föreslår att vi bjuder in Studiefrämjandet till nästa styrelsemöte. 
 
 
§84 Rapport från jaktansvarig 
Järvsöprovet var två separata jaktprov, ett på lördagen och ett på söndagen, vi GRK 
Medelpad/Hälsinglnd stod för en nkl och en ökl. 
 
 
§85 Rapport från utställningsansvarig 
Domare för Open Show 2016 är klart och rosetter är beställda. Carina jobbar vidare med att kolla 
utställningsplats. 
 
 
§86 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
En FB_R m. fem hundar är utförd sen sist. 
 
 
§87 Manusstopp Golden Nytt 
20:e oktober.  
Sekreterare skickar in om årsmöte samt trimkurs. 
 
 
§88 Inkommande skrivelser 
- Stockholmssektionen-Reflexhundar 
-Skåne/Blekingesektionen-Svar på Nyhetsbrev 
-Upplandssektionen-Ang. Svar på Nyhetsbrev 
-GRK-Årets Sektion 
-Studiefrämjandet-Inbjudan kassörsutbildning 
-GRK-Utbildning av OS domare 
 
Mötet beslutade att: Sekr. beställer 50 reflexhundar om det går, annars 100 st. 
Mötet beslutar att: Sekr. svarar på senast inkomna nyhestsbrevet från CS, i enlighet m. Skåne/B 
och Upplandssektionen. 
 
 
§89 Utgående skrivelser 
- Medlemmar-15 vykort 
 
           
§90 Övriga frågor 
 Mötet beslutar att: Intjänade pengar på 5-kampen ska skänkas till ”Värdens Barn” 
 
 Diskussioner runt valberedningsarbetet fördes. 
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          justerare …………   …………… 
 
§91 Nästa möte 
Den 14:e januari 2016. Tid och plats beslutas senare. 
 
 
§92 Mötets avslutande 
Anette tackade alla för medverkan och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anette Lövgren, ordförande    Susanne Almgren, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Carina Svensson, justerare 
 


