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Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Marléne Gustafsson, Hanna 
Walfridsson, Torbjörn Åström.

Anmält förhinder: Ann-Charlotte Säfström

§ 142 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 143 VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Marléne att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.

§ 144 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.

§ 145 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2013-10-21 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 146 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Ingenting att rapportera.

§ 147 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Resultatrapporten redovisades och godkändes. Resultatrapporten visade 8 345 kr per den 8/12. 
Utbildningsansvarig har lämnat ett budgetförslag för vårens kurser.

§ 148 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

I oktober hade sektionen 2 nya medlemmar och 8 medlemmar hade ej förnyat sitt medlemskap. I 
november hade sektionen 1 ny medlem och 4 hade ej förnyat sitt medlemskap.

§ 149 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Utbildningsansvarig har skickat ett budgetförslag till kassören för vårens kurser. Hon har även mottagit 
två förfrågningar från våra medlemmar om vi ska hålla en valpkurs snart. Valpkursen planeras senare 
under våren. Mötet diskuterade möjligheterna att anordna föreläsningskvällar på hundcaféet Skallet 
under vintern.



Kursen "Lugn och Fokus" med Åsa Jakobsson kommer att vara öppen för anmälan fr.o.m 10/12. 
Styrelsen beslutar att GRK medlemmar med golden har förtur på kursen, i andra hand GRK medlemmar 
med annan ras. I mån av plats är anmälningar öppet för icke medlemmar.

§ 150 RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Jaktansvarig planerar en endagars WT-kurs senare i vår. Detta kan förhoppningsvis sporra medlemmar 
att delta på Goldenspecialen senare till hösten. Jaktansvarig planerar även att anordna det inofficiella 
jaktprovet under försommaren istället för till hösten, då sektionen är upptagna med Goldenspecialen. I 
samband med provet planeras även ett möte med Kati Sandberg från Norrbotten angående 
provmarkerna för Goldenspecialen.

§ 151 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningsansvarig ej närvarande. Annonsen inför nästa års Open Show måste skrivas och skickas in 
senast den 20/1.

§ 152 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Mentalitetsansvarig ska undersöka möjligheterna att anordna ett BPH i Nordmaling till hösten. 
Eventuellt kan ett samarbete med någon annan rasklubb bli aktuellt.

§ 153 GS 14

 Ö-vikssektionen ansvarar för förberedelserna gällande utställningen. Robert och Moa ansvarar för WT. 
Janerik ansvarar för den ekonomiska biten. Det börjar lösa sig med domare till WT. Många andra 
rasklubbar har sina mästerskap samma helg som Goldenspecialen, därför har det varit svårt att hitta 
domare. Boende är ordnat för funktionärerna. Funktionärerna bjuds på mat och får reseersättning. Om 
de själva deltar i prov eller utställning får de bekosta resan själva. 

§ 154 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 20/1. Annonsen för nästa års Open Show samt annons för Goldenspecialen måste 
skickas in senast denna dag. Annonser med information om vårens kurser samt jaktprovet bör även 
skickas in. 

§ 155 INKOMNA SKRIVELSER

Klubben har mottagit minnesanteckningarna från rasklubbsmötet som SSRK höll den 19/11. 
Utbildningsansvarig har mottagit två förfrågningar angående valpkurs. 

§ 156 UTGÅENDE SKRIVELSER

Jaktansvarig har mailat retrieveransvarig i SSRK Umeå och retrieveransvarig i SSRK Västerbotten 
angående FB-R. Ordförande har mailat Susanna Johansson samt SSRK Umeåsektionens samtliga 
styrelsemedlemmar angående listor på utbildade WT-domare.

§ 157 ÖVRIGA FRÅGOR



Ordförande rapporterade från rasklubbsmötet med SSRK Umeå och dess rasklubbar den 19/11. 
Kassören undersöker möjligheterna till lokal för årsmötet. Han har bett om en offert från ett företag. 
Jaktansvarig ska kontakta Ulf Sörlin angående ordförandeskap på årsmötet. Ordförande ska kolla upp 
om vi kan boka lokal för medlemsfesten i januari.

§ 158 NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas den 27/1 kl. 18:30 på Expo, Teg.

§ 159 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________        
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________       
Justerare: Marléne Gustafsson

____________________________
Ordförande: Robert Bohman                  


