
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2014-04-23
Plats: Stennäs 11, Vännäs.
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Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Helena Elander, Anna 
Widerberg, Hanna Walfridsson, Torbjörn Åström.

Anmält förhinder: Marléne Gustafsson.

§ 35 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 36 VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Janerik att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.

§ 37 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.

§ 38 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2014-03-26 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 39 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Ännu har inga förslag på personer som kan sitta i valberedningen inkommit. Klubben har annonserat 
angående detta på såväl hemsidan som på facebooksidan. 

Det kommer att hållas en testledarutbildning för FB-R i Örnsköldsvik i maj. Ordförande har mailat 
rasklubbarna i länet och SSRK (Umeåsektionen, Skellefteåsektionen och Västerbottenavdelningen) 
angående hur behovet ser ut osv. Ingen av klubbarna har svarat. 

Det kommer att hållas en provledarutbildning i Skellefteå den 26/4. 4 personer från sektionen är 
anmälda till utbildningen. SSRK Umeå står för kostnaderna. De ersätter även resekostnader och mat.

§ 40 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Kassasaldot visade drygt 51 000 kr per den 23/4.

§ 41 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Informations- och medlemsansvarig ej närvarande. 



§ 42 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Valp- och unghundskursen kör igång den 29/4. 5 hundar är anmälda till kursen, varav 4 golden. 
Klubben har hittills fått 4 anmälningar till trimkursen. 

Hanna och Marléne har varit i kontakt med Anita i huvudstyrelsen angående en kod till hemsidan som 
behövs för att ändra nyhetsflödet på förstasidan. Rubriken ”mentalitet” under rubriken ”aktiviteter” i 
menyn på förstasidan ska ändras till ”mentalitet/funktion” eller ”mentalitet & funktion”.

§ 43 RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Det har hittills kommit in 5 anmälningar till det inofficiella jaktprovet. Anmälningstiden går ut den 
27/4. Till WT-kursen har hittills kommit in 4 anmälningar. Anmälningstiden går ut den 2/5. 

De öppna jaktträningarna som hålls av sektionen i samarbete med SSRK Umeå börjar i juli.

§ 44 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Helena har varit på Loboo och pratat om sponsring för vår Open Show. Klubben fick 5 godisbehållare. 
Det är antingen ytterst få medlemmar som handlar på Loboo eller så uppger inte medlemmarna att de 
är medlemmar i GRK när de handlar. Information om hur detta fungerar måste komma ut på hemsidan 
igen. Jakten på sponsring fortsätter. 

Ännu har inga anmälningar inkommit. Sista anmälningsdag är den 12/5. Anna har varit i kontakt med 
en fotograf som ska ha ett fotobås där folk kan köpa porträtt av sina hundar. Angelica fotograferar för 
klubbens räkning.

§ 45 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Torbjörn ska kontakta Marléne med information om BPH som ska hållas den 14/9. Detta ska komma 
med i Golden Nytt. 

§ 46 GS 14

På söndag den 27/4 hålls ett möte på plats i Trehörningsjö. Arbetet med förberedelserna fortskrider. 
Mötet beslutade att godkänna ett lån till arbetsgruppen på 3 000 kr för att täcka arbetskostnader. 

§ 47 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 28/4. Alla styrelsemedlemmar får maila information till Marléne om det är något som 
ska finnas med i nästa nummer. Torbjörn ska kontakta Marléne angående BPH (se ovan).

§ 48 INKOMNA SKRIVELSER

Hanna har mottagit ett mail från en kvinna som vill veta mer om utställning. Hanna ska vidarebefordra 
detta mail till Anna. 

Sektionen har mottagit en inbjudan till utbildning av testledare för FB-R. Sektionen har även fått 
information om poängkampens regler. 



§ 49 UTGÅENDE SKRIVELSER

Robert har kontaktat rasklubbarna och SSRK angående utbildning av funktionärer till FB-R (se ovan).

§ 50 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

§ 51 NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas den 20/5 kl. 18:30 på Siggeboys kiosk och spelbutik, Umeå.

§ 52 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________        
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________       
Justerare: Janerik Nilsson

____________________________
Ordförande: Robert Bohman                  


