
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2014-01-27
Plats: Expo, Teg, Umeå.
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Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Marléne Gustafsson, 
Torbjörn Åström.

Anmält förhinder: Hanna Walfridsson, Ann-Charlotte Säfström.

§ 160 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 161 VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Angelica att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.

§ 162 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.

§ 163 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2013-12-09 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 164 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Ingenting att rapportera.

§ 165 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Kassören har för sektionens räkning öppnat ett nytt konto med bankgiro hos Handelsbanken. Kassören 
ska under veckan flytta över sektionens pengar till det nya kontot. Kassören gick igenom det 
reviderade bokslutet. 

§ 166 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Inga nya medlemmar i december. 2 personer har inte förnyat sitt medlemskap. 

§ 167 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Utbildnings- och webansvarig ej närvarande, men rapporterar via mail att hon har kontaktat Ulf 
angående en valp-/unghundskurs. Han har preliminärt tackat ja till att hålla denna. Annons kommer 
upp på hemsidan inom kort. 



§ 168 RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Kennel Gamekeepers sponsrar sektionens inofficiella B-prov som planeras under våren. Datum är ännu 
er fastställt. Kati Sandberg är tillfrågad domare. Jimmy Nordvoll är kontaktad angående att hålla en 
WT-kurs (endagskurs). Den 23/2 kör sektionen igång med öppna jaktträningstillfällen igen. Dessa 
planeras sedan att hållas en gång varje helg. 

SSRK genom Lena Näslund kommer att hålla en föreläsning om nya FB-R under våren. Datum är ännu 
ej fastställt. 

§ 169 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningsansvarig ej närvarande. Robert rapporterar dock att annonsen för vårens Open Show är 
klar. Janerik rapporterar att sponsring är klart med Royal Canin. Janerik tar emot anmälningarna och 
betalningarna. Det är inte bestämt ännu vem som ska skriva katalogen.

§ 170 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Ingenting att rapportera. 

§ 171 GS 14

Arbetet med Goldenspecialen fortlöper. I nästa nummer av Golden Nytt kommer det finnas en 4-sidors 
annons med anmälningsblankett. Sponsring är klart med Royal Canin. Jakten på sponsorer fortsätter. 
Sponsring av boendet samt maten för funktionärerna är till stor del klar.  

§ 172 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 3/2. Annons om vårens planerade valp-/unghundskurs bör finnas med. Angelica 
kontaktar Jimmy Nordvoll och Kati Sandberg angående vårens planerade WT-kurs och jaktprov. 
Angelica kontaktar sedan Marléne med mer information innan manusstopp. I detta nummer bör även 
information kring Goldenspecialen finnas med. Det bör även framgå att vi planerar en trimkurs och en 
fotokurs under våren.

§ 173 INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser. 

§ 174 UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.

§ 175 ÖVRIGA FRÅGOR

Mötet formulerade en princip för hur kontakten med Studiefrämjandet ska ske. Janerik sköter all 
kontakt med Studiefrämjandet inför varje kulturarrangemang. Minst 1 vecka innan ett 
kulturarrangemang ska den som anordnar det kontakta Janerik. Janerik kontaktar sedan Per-Arne på 
Studiefrämjandet, varpå Janerik får närvarolistor som ska fyllas i. Janerik gör även en affisch för varje 
arrangemang utifrån en given mall. Den person från styrelsen som deltar i arrangemanget ska sedan 
meddela Janerik hur många deltagare som var närvarande, samt hur många av dessa som var kvinnor. 



Janerik skickar sedan tillbaka de ifyllda listorna samt affischen till Studiefrämjandet på Ridvägen, Umeå. 
Vad gäller studiecirklarna får Janerik eller Moa ansvara för att skriva under närvarolistorna då de är 
utbildade cirkelledare. I övrigt bestämde mötet inte hur kontakten med Studiefrämjandet ska ske när 
det gäller studiecirklar.

Det är hittills 5 personer anmälda till årsmötet förutom styrelsen. Verksamhetsberättelsen samt 
verksamhetsplanen är färdiga. Mötet kommer att hållas på Kakmonstret i Umeå. Caféet håller med fika 
och sektionen betalar en avgift för varje person som deltar. 

Sektionen hade en medlemsfest den 25/1. Totalt 15 personer deltog. Maten hämtades på Evys 
Restaurang och festen hölls i en samlingslokal på Mariedal. 

Mötet diskuterade en kurs i tävlingspsykologi. En intresseförfrågan ska läggas upp på facebook och på 
hemsidan. Sektionen får sedan jobba vidare med detta ifall intresset finns hos medlemmarna.

§ 176 NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas den 11/2 kl. 19:00 på Kakmonstret, Umeå (årsmöte).

§ 177 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________        
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________       
Justerare: Angelica Söder

____________________________
Ordförande: Robert Bohman                  


