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§ 50

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande Janerik förklarade mötet öppnat.
§ 51

VAL AV SEKRETERARE

Robert valdes att protokollföra mötet.
§ 52

VAL AV JUSTERARE

Till justerare att jämte ordförande justera protokoll valdes Catarina.
§ 53

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes

§ 54

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.

§ 55

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Inget att rapportera.
§ 56

RAPPORT FRÅN FUNKTIONSANSVARIG

En Fb-r är planerad i höst. Det blir en begränsad beskrivning där golden har förtur framför övriga
retrieverraser. Barbro Cederqvist-Marklund är tillfrågad som tl och Angelica Söder är tillfrågad att ställa
upp som funkis. Datum ej satt.
§ 57

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Ekonomin är god, i kassan cirka 70.000 kr. Hittills i år har klubben gjort en vinst på ca. 8000 kr.

§ 58

RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

9 nya medlemmar är registrerade och medlemsantalet är nu 159 st.
§ 59

RAPPORT FRÅN WEBBANSVARIG

Inget att rapportera.
§ 60

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Sektionen har fått klartecken från ks att tillfråga den önskade domaren för os 2017-06-17. Janerik tar
kontakt med domaren. Janerik tar även ansvar över att inventera och eventuellt kassera föråldrade

rosetter. Sedan kan kritiklappar och rosettbeställning göras inför 2017. Jaktprovsrosetter behövs inte
beställas inför 2017. Avrapportering till ks, golden nytt och webba i grk Vb är gjort för os 2016.
§ 61

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG

Två kurser kommer att hållas i höst med egna instruktörer en valpkurs som redan är annonserad och
full samt en introduktionskurs i retrieverträning. Ringträningar har genomförts inför ssrk utställningen
i Vännäs. Öppna jaktträningar i samarbete med ssrk genomfördes under juli. Öppna inomhusträningar
kommer även i år att hållas i växthuset till Forslunda, första tillfälle 2 nov.
§ 62

RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

5 st har anmält sig till Bph i Nordmaling 2016-09-11, dessa har blivit informerade att skicka anmälan
till Strandvallens Hundskola. Dessa bör informeras om rabatten till Fb-r som gäller under 2016 i
sektionen.
§ 63

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

2016-10-20, innan dess kommer ett möte att hållas
§ 64

INKOMNA SKRIVELSER

Frågan från ks om sektionen vill köpa stamtavlebok att sälja till medlemmar. Sektionen beslutar att inte
köpa då vi tror att de som är intresserade redan beställt boken.
§ 65

UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser
§ 66

ÖVRIGA FRÅGOR

Sektionen har genomfört ett inofficiellt b-prov nkl med dummys i Vännäs. 5 goldenekipage kom till
start och det delades ut ett 1:a pris ett 2:a pris och ett 3:e pris. Det planeras att hållas en goldendag

2016-10-01 med roliga provapå aktiviteter och uppvisningar, samt bjuda deltagare på något gott att
äta.
§ 67

NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls kl. 19.00 2016-09-19. Sektionens Ordförande kallar till mötet.
§ 68

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande för dagen tackar för sig och förklarar mötet avslutat.

____________________________
Sekreterare, Robert Bohman
____________________________
Justerare, Catarina Sandberg
____________________________
Ordförande, Janerik Nilsson

