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Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2017-05-30 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Susanne Edbom, Hans-Åke Johansson, Solveig Eriksson,  
  samt suppleanterna Åsa Eriksson och Mia Liljeholm, Maria  
  Forsberg. 

 
 
Anmält förhinder: Carina Svensson 
 
§17 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§18 Val av justerare 
Åsa Eriksson valdes till att justera dagens protokoll 
 
 
§19 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
  
§20 Föregående protokoll 
Sekreterare föredrag föregående protokoll, som sen lades till handlingarna. 
 
 
§21 Rapport från ordförande 
Anna har haft kontakt med en medlem från Hälsingland om aktiviteter i det länet. 
 
 
§22 Rapport från kassör 
Ej närvarande och ingen kassarapport fanns till hands. 
 
 
§23 Rapport från informationsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
 
§24 Rapport från utbildningsansvarig 
En utställningskurs är genomförd. 
En viltspårkurs med fem deltagare pågår. 
Intresseanmälan till ytterligare en viltspårkurs under augusti skall läggas ut på hemsidan. 
Planerar för en aktivitetsdag för goldenägare under hösten. 
 
 
 
              
          justerare …………   …………… 



GRK Medelpad/Hälsingland Styrelsemöte  20170530 
 

 2/3 

§25 Rapport från jaktansvarig 
Åsa varit i kontakt med Anette ang. Jämtland Game Fair. Just nu behövs ingen aktivitet från klubben. 
Planerar för en prova på dag m. apportering och vatten den 2:a juli. 
 
 
§26 Rapport från utställningsansvarig 
Anmälan till Open Show ska läggas ut på hemsidan. 
Hans-Åke fortsätter jobbet inför OS. 
Mötet besluta att: Åsa Eriksson köper in kassar till OS för en summa av max 600 kr. 
Ordförande skickar in önskan om domare för OS 2018 till huvudklubben. 
Mötet beslutar att: Open Show 2018 skall gå av stapeln den 4:e augusti. 
 
 
§27 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
En FB-R i Söderhamn med 7 st. Flattar är genomförd med Anna Holter som beskrivare. 
En beskrivning planeras den 14:e juni med Maria Sjöberg som beskrivare, 6 anmälda. 
En beskrivning planeras under augusti. 
 
Anna Backe har klarat utförd utbildning till testledare och väntar därefter på auktoriering. 
 
  
§28 Manusstopp Golden Nytt 
28:e juli 
 
 
§29 Inkommande skrivelser 
SSRK - ang. inskickning av provresultat 
GRK – Medlemsstatistik (inkommer under styrelsemötets gång) 
 
§30 Utgående skrivelser 
Annons PS Goldennytt – GRK 
 
       
§31 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
§32 Nästa möte 
13:e juli kl. 19.00 Åsa Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
              
          justerare …………   …………… 
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§33 Mötets avslutande 
Anna tackade alla för visat intresse och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Susanne Edbom, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Åsa Eriksson, justerare 
 


