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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2018-10-04 
  Plats: Hos Carina Svensson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Susanne Edbom, Solveig Eriksson, Carina Svensson,  
  Cecilia Bergman. 

 
Anmält förhinder: Linda Holmqvist 
 
 
§77 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§78 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Solveig. 
 
 
§79 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§80 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs av Sekreteraren och lades till handlingarna. 
 
 
§81 Rapport från ordförande 
Anna har svarat på frågor i fb-gruppen. 
 
 
§82 Rapport från kassör 
Ekonomin är mycket god. 
 
 
§83 Rapport från informationsansvarig 
Inget att informera. 
 
 
§84 Rapport från utbildningsansvarig 
Cecilia höll i en ”Prova-På-Rallylydnad” under ”Hundens Vecka”, blev uppskattat av de som var där. 
Ann Nygård är tillfrågad och kan ha en Noseworke-kurs efter nyår. 
Eventuellt intresse för massagekurs för hemmabruk ska kollas upp på FB-sidan. 
      
 
§85 Rapport från jaktansvarig 
Lugnt. 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§86 Rapport från utställningsansvarig 
Anna fixar överenskommelse m. 2019 års domare. 
Rosetter och BIS-hundar beställda inför nästa år. 
Susanne och Anna gör ett tackkort till sponsorerna för utställningen 2018. 
 
 
§87 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Sista FB-R:en genomförd och planering inför nästa år är på gång. 
Styrelsen beslutar att: Alla medlemmar i sektionen ska erhålla en FB-R-rosett gratis vid våra 
arrangemang framåt. 
 
 
§88 Manusstopp Golden Nytt 
20:e oktober. 
 
 
§89 Inkommande skrivelser 
SSRK – Om möte för planering av vidare samarbete. 
GRK – Nyhetsbrev 
Malin Lundgren - Valberedningen 
 
 
§90 Utgående skrivelser 
GRK – beställning rosetter 
 
    

§91 Övriga frågor 
-Planerar för Julgröt m. friskvård. 
-Diskuterade valberedningen. 
-Diskuterades vem som kan åka på mötet SSRK Västernorrland den 13:e november för vidare 
samarbete. 
Mötet beslutar att: Årsmötet ska gå av stapeln den 10 februari 2019. 
              
  
§92 Nästa möte 
Tisdag 15:e januari , plats ej bestämd. 
 
 
§93 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Susanne Edbom, sekreterare 
 
 
 
…………………………………….. 
Solveig Eriksson, justerare 


