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  Protokoll fört vid styrelsemöte för Golden    
  Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglands sektion 
 
  Datum: 2020-03-11 
  Plats: Hos Erica Raitio 
  Närvarande: Ordförande Anna Backe, Ledamöter   
  Erica Raitio, Solveig Eriksson, Martina Raitio, 
                      Carina Svensson, Malin Lundgren, Erika Nordlund 

                       
                                                          
 
Anmält förhinder:  
 
 
§9 Mötets öppnande 
Anna hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§10 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Erica Raitio. 
 
 
§11 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§12 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna. 
 
 
§13 Rapport från ordförande 
Inget för dagen. 
 
 
§14 Rapport från kassör 
Ekonomin är fortsatt god.  
 
  
§15 Rapport från informationsansvarig 
Inget. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         justerare …………   …………… 
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§16 Rapport från utbildningsansvarig 
- Trimkursen blir inställd, Malin meddelar de 2 som är anmälda. Carina betalar tillbaka 
anmälningsavgiften. Martina meddelar Susanne att skriva på hemsidan.  
 
           
§17 Rapport från jaktansvarig 
- Jaktinternatet fullt, åhörarplatser finns kvar. Reserver med hund finns.  
- WT Nordvik 2:a maj, vi kan ha hand om en ruta. Anna har kontakt med Christer, SSRK. Erika kollar 
med Jonas om skytt.  
 
       

§18 Rapport från utställningsansvarig 
- Plats för Open Show blir Timrå BHK. Vi får låna deras planer gratis mot att de har fiket själva. 8/8. 
Börja fråga om priser. 
- Mail från exteriöransvarig i GRK ang ökat intresse och ökade anmälningssiffror för Open Show. 
Frågar till oss som ska diskuteras på sektionsdagarna.  
 
 
§19 Rapport från mentalitet- och funktionsansvarig 

- Plan lagd för FB-R under året. 2 st som går via GRK.  
 

 
§20 Manusstopp Golden Nytt 
21/4 för annonser (Open Show) 
5/5 för sektionsspalten 
 
           
§21 Inkommande skrivelser 
Nya medlemmar, nya goldenägare samt utträdda medlemmar. 
 
 
§22 Utgående skrivelser 
Inget 
 
 
§23 Övriga frågor 

- Till sektionsdagarna åker Malin, Solveig, Martina & Erica. Erica och Solveig är delegater till 
fullmäktige. Carina anmält. Erica och Martina åker tåg på fredagen, Malin och Solveig åker bil 
på lördagen, alla i bil hem söndag.  

- Verksamhetsplan, utse ansvarig: 
RAS-utbildning – Pågår  
Inofficiellt jaktprov – Erica o. Erika 
Jaktträningshelg – Erica  
Apporteringsdag – Prova pådag i vår i Töva, en dag i höst i Österström – Erika, Erica och 
Malin 
 
 

          justerare …………   …………… 
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Trimkurs – inställd i vår, prova ha en dag med trimning och ringträning innan Open Show. 
Open Show – Anna o. Solveig 
Kortkurs i massage för hemmabruk – Erica frågar Anki Pettersson, september/oktober. 
Pysseldag – Höst – Carina.  

 
 
§24 Nästa möte 
Måndag 20 april kl: 18.30 hos Solveig.  
 
 
§25 Mötets avslutande 
Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Anna Backe, ordförande     Martina Raitio, sekreterare 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Erica Raitio, justerare 


