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 Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2016-09-21 
  Plats: Hos Carina i Sörnedansjö 
  Närvarande: Ordförande Anette Lövgren, Ledamöter   
  Carina Svensson, Susanne Edbom, Anna Backe, Anna-Karin 
  Romberg och suppleant och Solveig Eriksson. 
 

Anmält förhinder: Teresia Huunanmaa, Hans-Åke Johasson  
 
§60 Mötets öppnande 
Anette hälsar alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§61 Val av justerare 
Anna Backe valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§62 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
  
§63 Föregående protokoll 
Sekreterare föredrag protokollet från juni, som därefter lades till handlingarna. 
 
 
§64 Rapport från ordförande 
Ordförande föreslår att de som i styrelsen vill åka på Goldenkonferense den 1-2 oktober skall 
bekostas av klubben. 
Styrelsen beslutar att: bekosta 1 500 för de som åker på Goldenkonferensen, Susanne Edbom och 
Solveig Eriksson deltar ej i beslut.  
 
Fråga inkommit från ”Kommittén för Goldenspecialen 2017” om Sektionen kan ansvara för en station. 
Styrelsen beslutar att: Ej delta på Goldenspecialen 2017 som ansvarig för en station. 
 
 
§65 Rapport från kassör 
Kassan är mycket god. 
 
 
§66 Rapport från informationsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
 
§67 Rapport från utbildningsansvarig 
Planeras för Exteriörskurs 1 o 2. Exteriörskurs 1 kommer att gå av stapeln den 3:e december m. 
Lena Ohlsson som kursledare. Det måste bli minst 5 anmälda för att kursen ska genomföras. 
Susanne lägger ut på hemsidan. 1 anmäld finns till viltspårkurs. 
              
          justerare …………   …………… 
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§68 Rapport från jaktansvarig 
Det planerade WT:t  kommer att utgå.  
 
 
§69 Rapport från utställningsansvarig 
Alla var mycket nöjda över årets Open Show. 
 
Nästa års utställningar har börjat att planerats. 
En beställning av rosetter inför nästa år är förberett. Datum för nästa års Open Show är den 5:e 
augusti 2017. Domare bokat och Carina kolla m. plats. 
Mötet beslutar att: Ej inköpa någon Guldhund inför nästa år utan ha HP rosetter till alla istället. 
            Skippa Novis klassen nästa år. 
 
 
§70 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Två FB-R utförda sen sist. Årets sista FB-R planeras till nu på lördag den 1:a oktober. 
Kalibrering/Utbildningshelg planeras till den 19-20 november. 
 
 
§71 Manusstopp Golden Nytt 
3:e november. 
 
 
§72 Inkommande skrivelser 
13/8 GRK - Nya stamtavleboken 
18/8 Studief - Hundens vecka, v. 37 
24/8 GRK - Nyhetsbrev 
24/8 Medlem - Ang. medlemsbevis 
12/9 GRK (ssrk) - Diplomering WT domare 
23/9 GRK - Kommittén för Goldenspecialen 2017 
 
 
 
§73 Utgående skrivelser 
25/8 - Svar medlem 
25/8 - Sektionsspalten 
../7 - Nya medlemmar  
 
           
§74 Övriga frågor 
Organisationsdiskussioner fördes, bla om stora områden för sektionerna. 
 
§75 Nästa möte 
Den 16:e november 19.00 via Skype. Valberedningen bjuds in till detta möte. 
 
 
 
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§76 Mötets avslutande 
Anette tackade alla för visat intresse och avslutar därmed mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anette Lövgren, ordförande    Susanne Edbom, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Anna Backe, justerare 
 


