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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2019-10-02 
  Plats: Hos Solveig Eriksson 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, Malin Lundgren, 
  Carina Svensson, Erika Nordlund, valberedning Birgitta  

         Blom-Andersson 
                       
                                                          
 
Anmält förhinder: Linda Holmqvist 
 
 
§111 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§112 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Lundgren. 
 
 
§113 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§114 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna. 
 
 
§115 Rapport från ordförande 
Inget.  
 
 
§116 Rapport från kassör 
Redovisning från Open Show, vinst: 4781:-.  
Ekonomin är fortsatt god. 
  
 
§117 Rapport från informationsansvarig 
Inget. 
 
 
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§118 Rapport från utbildningsansvarig 
 - 2 anmälningar  till nose work-kursen, Martina skickar till Dan att lägga ut på SSRK’s fb.  
- Studiecirkel avelsutbildning med RAS-kompendiet. Öppet för alla medlemmar, Solveig är 
cirkelledare 
- Anna Holter återkommer med datum för jaktlydnadskurs.  
 
           
§119 Rapport från jaktansvarig 
Fått förfrågan från GRK Ångermanland om att ha ett jaktinternat till våren, förslag Kristi Himmelfärd. 
Ev annan helg då det krockar med annat. Ev. 2-3/5 eller 9-10/5. 
Förslag på instruktörer till Erica. 
Förslag på 2 grupper, Nybörjare fm och öppen em.  
Förslag på plats: Albacken, Solveig kollar med dem när bestämt helg.  
Reservera platser till styrelsemedlemmar. 
 
       

§120 Rapport från utställningsansvarig 
Annika Thunfors har tackat ja till Open Show 2020, 8 augusti om det ej krockar med Goldenspecialen.  
Open show i år blev mycket lyckad.  
Förslag att hålla till vid Norra berget för Club Show 2022. 
Anna har beställt rosetter, jaktprovsprotokoll och guldhundar.   
 
 
§121 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 
Inga mer beskrivningar. Kalibreringshelg i januari.  
 
 
§122 Manusstopp Golden Nytt 
Nästa är julnummer, Solveig har skickat in reportage och bilder från jaktprovet. Manusstopp 3/11 för 
sektionsspalten, då måste vi ha datum för Årsmöte klart. Förslag: 12/2 2020 kl: 18.30 i Töva.  
 
           
§123 Inkommande skrivelser 
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar. 
Nyhetsbrev. 
 
 
§124 Utgående skrivelser 
Motion om ökat intresse för FBR är inskickat till goldenfullmäktige tillsammans med Västerbotten. 
 
 
§125 Valberedning 
Birgitta tar upp info om vilka som sitter kvar i styrelsen. Tar kontakt med Linda. 
 
 
 
          justerare …………   …………… 
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§126 Övriga frågor 
- Hemsidan – Martina haft kontakt med Susanne, svårt för någon av oss att uppdatera hemsidan, 
men Susanne uppdaterar gärna när hon får material. Kommer gärna på ett möte ang hemsidan 
framöver.   
- Senast 15/12 ska det vara inskickat anmälan till Årets sektion, Anna fixar.  
- Fixa checklistor inför de olika arrangemangen, vad som ska göras inför jaktprov/utställning o likn.  
 
                 
§127 Nästa möte 
Verksamhetsplan inför 2020. 30 november 12.00 hos Solveig. Bjuda in Susanne.  
 
 
§128 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Malin Lundgren, justerare 


