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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2019-04-24 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, Malin Lundgren,  
                     Carina Svensson (Skype) 

                                                         Styrelseelev Erika Nordlund 
 
 
Anmält förhinder: Linda Holmqvist 
 
 
§43 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§44 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Lundgren. 
 
 
§45 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§46 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs av Sekreteraren och lades till handlingarna. 
 
 
§47 Rapport från ordförande 
Rapport från sektionsdagarna – föreläsningar om cancer, mentalitet och ögon. Samt om 
marknadsföring och facebook. Mycket bra tips!  
 
 
§48 Rapport från kassör 
Pysseldagen gick på 5000:- totalt. Ekonomin är god. 
  
 
§49 Rapport från informationsansvarig 
Inget 
 
 
§50 Rapport från utbildningsansvarig 
Nose work-prova pådag 26/10 med Ann Nygård. 
Valpkurs med start sept, Erica som instruktör, Malin är hjälpis. 
Massagekurs en dag, Erica pratar med Anki Pettersson. 
Önskemål om fortsättning allmänlydnad, Solveig kollar med Åsa.  
Veterinärkväll med första hjälpen, Solveig kollar med Marie Werner. 
Trimkurs och ev utställningsträning innan vår openshow?    
          justerare …………   …………… 
§51 Rapport från jaktansvarig 
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Erica kollat datum för jaktprov, 10-11/8 eller 24/8. I Österström. 
Vi samlar ihop dummies, Solveig har en kasse med ”gamla FBR-dummies”.  
Malin fixat priser från Granngården och Hööks.  
Fikabord med försäljning. 
Öppet för andra raser, men förtur för golden.  
Skytt, Solveig kollar med en valpköpare. Solveig har ammunition.  
       

§52 Rapport från utställningsansvarig 
Anna har fått rosetter.  
Vi har Royal som fodersponsor. Anna tar kontakt.  
Anna samordnar med priser.  
Snart dags att boka domare för 2020. Senast 1/6. Alla kollar och kommer med förslag till Anna. Kolla 
även datum. Förslag 8/8. 
 
§53 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Beskriver 8 hundar i Ånge 5 maj, inga anmälda till 6 juni. 
Anna beställer fler rosetter.  
 
§54 Manusstopp Golden Nytt 
Martina fixar annons till Open Show. Anna skriver till sektionsspalten. Skriva om pysseldagen, 
Martina kollar med Susanne.  
 
§55 Inkommande skrivelser 
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar. 
 
§56 Utgående skrivelser 
Inget 
    
§57 Övriga frågor 
- Logga, Malin har kontakt med Byamössan som trycker på kläder, de kan ev. också göra en logga. 
Malin pratar med dem om vi kan få ett förslag. 
- Medlemsmöte mot hösten, kanske i samband med Annika Thunfors föreläsning. 
                 
§58 Nästa möte 
29 maj kl: 18.30 hos Carina.  
 
§59 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Malin Lundgren, justerare 


