
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2013-06-16
Plats: Stennäs, Vännäs.

Sida
1 av 3   

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Torbjörn Åström.

Anmält förhinder: Maria Larsson, Marléne Gustafsson, Hanna Walfridsson, Ann-Charlotte Säfström.

§ 70 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 71 VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Angelica att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.

§ 72 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.

§ 73 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2013-04-22 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 74 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Ingenting att rapportera. 

§ 75 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Resultatrapporten redovisades och godkändes. Resultatrapporten visade 10 787, 39 kr per den 15/6-
2013.

§ 76 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Informations- och medlemsansvarig ej närvarande, men rapporterar via mail att klubben har 4 nya 
medlemmar per den 15/6-2013. 1 medlem har ej förnyat sitt medlemskap.

§ 77 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Utbildningsansvarig ej närvarande men rapporterar via mail att valp-/vardagslydnadskursen är 
slutförd. Närvaron var dålig och orsaken därav är oklar. En utvärdering har skickats ut till alla 
deltagare.



Mötet diskuterade upplägget av höstens kurser. De kurser och aktiviteter som kan bli aktuella är 
kantarellsök, fotokurs, exteriör 1 och viltspårträningar.

§ 78 RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Två övningsjaktprov planeras under sommaren för alla medlemmar som vill träna inför jaktprov under 
fria förhållanden. Ett övningsprov kommer att ske med dummies och det andra med vilt om deltagarna 
så önskar. Deltagarna får hjälpas åt att ställa upp som funktionärer åt varandra och anpassa övningen 
efter varje ekipages önskemål.

Funktionsbeskrivningen har ännu inte ett fastställt datum, utan är fortfarande under planering. 

§ 79 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningsansvarig ej närvarande. Årets Open Show är nu genomförd och blev ett lyckat och 
uppskattat arrangemang. En inofficiell utställning för alla raser planeras under hösten.

§ 80 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

MH är genomfört.

§ 81 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 4/8.

Angelica ska skriva ett reportage om bland annat jaktträningshelgen med Eva Bodfäldt och vad 
sektionen gjort under året. 

§ 82 INKOMNA SKRIVELSER

Ångermanlandsektionen har mailat två gånger sedan förra mötet angående arrangemanget av 
Goldenspecialen 2014. Se § 84 nedan. Även Göteborgsektionen har mailat styrelsen angående 
arrangemanget. Huvudstyrelsen har mailat ett förslag på organisering av Goldenspecialen.

§ 83 UTGÅENDE SKRIVELSER

Moa har mailat svar till Ångermanlandsektionen angående Goldenspecialen.

§ 84 GOLDENSPECIALEN 2014

Mötet utsåg en första kommitté för Goldenspecialen 2014. Kommittén består av Robert Bohman, 
Janerik Nilsson och Moa Lövgren. Fler kommittéer kommer att tillsättas framöver.

Huvudstyrelsen har mailat ett förslag på hur Goldenspecialen kan anordnas i framtiden. Huvudstyrelsen 
vill ha svar senast den 20/7-2013 från de inblandade sektionerna.

Ångermanlandsektionen har mailat frågor angående arrangemanget. Moa har mailat svar till sektionen 
tillsammans med en uppmaning om att kommittén bör träffa Ångermanlandsektionen så snart som 
möjligt för att börja planera arrangemanget. 



Moa ska maila Norrbottensektionen om vilka resurser de kan bistå med och om de kan ta något 
ansvarsområde. 

§ 85 ÖVRIGA FRÅGOR

Hundens hus (på Röbäcksdalen) beräknas vara igång innan hösten. Priserna är tänkta att ligga på 
samma nivå som för Forslunda.

§ 86 NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas den 12/8 kl. 19:00 på Expo, Teg, Umeå. 

§ 87 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________        
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________       
Justerare: Angelica Söder

____________________________
Ordförande: Robert Bohman                  


