
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2014-05-20
Plats: Siggeboy’s kiosk, Västerslätt, Umeå.

Sida
1 av 3   

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Marléne Gustafsson, Anna 
Widerberg, Helena Elander & Torbjörn Åström.

Anmält förhinder: Hanna Walfridsson.

§ 53 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 54 VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Marléne Gustafsson att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.

§ 55 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.

§ 56 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2014-04-23 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 57 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Det är fortfarande ingen som anmält sig frivillig att delta i valberedningen. Valberedningen är ännu ej 
tillsatt.

§ 58 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Resultatrapporten redovisades och godkändes. Resultatrapporten visade 3 131 kr per den 19/5. 

§ 59 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

5 nya medlemmar i mars och 3 nya medlemmar i april. Mötet diskuterade möjligheterna att årligen 
skicka ut ett mail där det framgår vad sektionen planerar för aktiviteter under året.  

§ 60 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Utbildnings- och webansvarig ej närvarande, men rapporterar att det numera finns plats för 5 nyheter 
på hemsidans startsida. Valp- och unghundskursen har nu kört igång. Det är 5 deltagande hundar, alla 
golden retriever.



§ 61 RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Totalt 9 hundar, varav 8 golden retriever, deltog i WT-kursen med Jimmy Nordvoll som instruktör. 
Totalt 9 hundar deltog i det inofficiella B-provet med domare Kati Sandberg. 5 hundar startade i 
nybörjarklass, varav 4 golden retriever. 4 startade i öppenklass, varav 2 golden retriever. Det var en 
lyckad dag där 7 hundar gick till pris. 

Den 1/6 kommer sektionen att anordna ett tillfälle med jaktprovsträning. Träningen har begränsat 
antal platser (8 personer) och kostar 20 kr per deltagare. Den 14/6 kommer ännu ett träningstillfälle 
att hållas där varje deltagare får ta med sig vilt. Klubben siktar även på att anordna ett inofficiellt B-
prov till hösten (förslagsvis i september) i nybörjarklass och öppenklass.

Helgen den 24-25/5 kommer Robert Bohman och Barbro Cederqvist Marklund att delta i en 
testledarutbildning för FB-R i Örnsköldsvik. Sektionen står för kostnaderna.

§ 62 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Open Show den 31/5 ställs in p.g.a. för få anmälda (15 st). Det kommer dock att hållas en ringträning 
som planerat den 22/5. Innan den 1/6 måste sektionen önska domare inför nästa års Open Show. 
Sektionen kommer att önska Pentti Virkkunen. Ett förslag på plats för nästa års Open Show är att hyra 
en ring av SKK Västerbotten, bredvid de officiella utställningarna i Vännäs kring den 14/6. På så vis 
slipper sektionen ordna med servering, toaletter, tält osv. Rosetter finns för nästa års Open Show.

§ 63 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Ett BPH kommer att anordnas den 14/9 hos Strandvallens hundskola i Nordmaling. Det finns plats för 8 
hundar. Information om detta kommer i nästa nummer av Golden Nytt och informationen bör samtidigt 
publiceras på hemsidan och på facebooksidan. 

§ 64 GS 14

Arbetet med att boka working test-domare är snart klart. Boende är ordnat för funktionärerna. 
Anmälningstiden går ut den 8 juli. 

§ 65 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 4/8. Ett reportage ska skrivas om det inofficiella B-provet som anordnades den 3/5. 

§ 66 INKOMNA SKRIVELSER

Klubben har mottagit ett mail från SSRK Umeåsektionen med information om en gemensam kalender 
för alla rasklubbar. De kommer att skicka inloggningsuppgifter inom kort. 

Utställningsansvarig har fått ett mail från klubbstyrelsen med frågor kring hur sektionen jobbar med 
att anordna Open Show. 

§ 67 UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.



§ 68 ÖVRIGA FRÅGOR

Turordningsreglerna för deltagande i klubbens aktiviteter måste bli tydligare. Framför allt vad gäller 
åskådarplatser och huruvida dessa ska betala för sig eller ej. Pris för deltagare med hund samt pris för 
deltagare utan hund måste framgå i annonserna.

§ 69 NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas den 10/7 kl. 18:00 preliminärt på Siggeboy’s kiosk. Marléne tar fika.

§ 70 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________        
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________       
Justerare: Marléne Gustafsson

____________________________
Ordförande: Robert Bohman                  


