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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden     
 Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2016-01-14 
  Plats: Hos Solveig på Johannedalsvägen i Sundsvall 
  Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Almgren, Anna-Karin Romberg,  
  Anna Backe och suppleant Theresia Huunanmaa. 
  Adjungerad utbildning Solveig Eriksson. 

 
Anmält förhinder:   

 
§93 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna till denna träff hos Solveig och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§94 Val av justerare 
Anna Backe valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§95 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§96 Föregående protokoll 
Föregående protokoll för den 21:a oktober  föredrogs av sekreteraren. 
Protokollet lades till handlingarna efter tillägget: 
Styrelsen beslutade att: Årsmötet ska vara den 14:e februari 2016. 
 
 
§97 Rapport från ordförande 
Anette informerar om vem som blivit ”Årets Sektion” inom Goldenretrieverklubben. 
Anette har haft kontakt med sektionens sektionens kontaktperson i huvudstyrelsen Lena Olsson, allt 
flyter på som det ska. 
 
 
§98 Rapport från kassör 
2015 visar på ett överskott. Mötet beslutar att: Godkänna Carinas förslag till budget 2016. 
 
 
§99 Rapport från informationsansvarig 
Inget att rapportera.  
 
 
§100 Rapport från utbildningsansvarig 
Solveig har rapporterat in alla aktiviteter 2015 till Studiefrämjandet. 
Några anmälningar finns till Trim- och WT-kurs. 
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§101 Rapport från jaktansvarig 
En saknad dammy från senaste WT:t är upphittad. 
Anette belyser behovet av fler dummies. Mötet beslutar att: köpa in dummies till en kostand av max 
2 000 kr. 
 
 
§102 Rapport från utställningsansvarig 
Inför Open Show 20:e augusti 2016 är det lugnt just nu. Domare klart, rosetter beställda, plats jobbas 
det på. 
 
 
§103 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
En plan för 2016 är lagd gjord, vilken presenteras på årsmöte. Första FB-R:en planeras till april. 
 
 
§104 Manusstopp Golden Nytt 
27:e januari. 
Sekreteraren skickar in om att se årets aktiviteter på hemsidan. 
 
 
§105 Inkommande skrivelser 
-GRK – Julkort 
-GRK – Planeringslistan 
-Gun Eriksson – Info om beställning av reflexhundar 
-GRK - Statistik 
 
 
§106 Utgående skrivelser 
-GRK – Sektionsspalten nr. 5 
-Stockholmssektionen – Beställning av reflexhundar 
-Alla sektioner + HS – Synpunkter på Skånes skrivelse 
-6 vykort till nya medlemmar 
-Ansökan till ”Årets sektion” 
 
           
§107 Övriga frågor 
 Solveig tackar för blommorna efter sin sjukhusvistelse. 
 
 Sekreteraren påminner alla om att skicka in v-plan och v-berättelse till sekreteraren. 

 
 Solveig bokar plats till årsmötet och web-master lägger ut på hemsidan. 

 
 Föreläsning på årsmötet: Hunden och Lagen.  

 
 Mötet beslutade att: Styrelsens val av sekreterare till årsmötet är Susanne Almgren. 

 
 
§108 Nästa möte 
Konstituerande möte den 14:e februari 2016 efter årsmötet. 
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§109 Mötets avslutande 
Anette tackade Solveig för en god middag, alla för medverkan och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anette Lövgren, ordförande    Susanne Almgren, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Anna Backe, justerare 
 


