
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2015-01-19
Plats: Siggeboy’s kiosk och spelbutik, Västerslätt, Umeå

Sida
1 av 3   

Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Janerik Nilsson, Torbjörn Åström, Hanna Walfridsson & 
Anna Widerberg.

Anmält förhinder: Moa Lövgren, Marléne Gustafsson & Helena Elander.

§ 125 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 126 VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Angelica Söder att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.
Hanna Walfridsson valdes till mötets sekreterare.

§ 127 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.

§ 128 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2014-11-10 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 129 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Västerbottenssektionen kom tvåa i Goldenklubbens årliga poängkamp, vi får en vinst på 3000 kr till 
klubbkassan. På årsmötet tas synpunkter från medlemmarna emot angående vad dessa pengar ska 
användas till.
Robert och Janerik har varit på rasklubbsmöte med SSRK. På mötet fördes en diskussion kring vårt 
önskemål att utbilda instruktörer. SSRK ska undersöka vilket behov som finns.

§ 130 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Janerik redovisade att Goldenspecialen gav oss en vinst på 355 kr. 
Resultatet för kalenderåret 2014 visar att sektionen har gått med en vinst på 5876,68 kr 

§ 131 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Ej närvarande, men lämnat besked att sektionen sammanlagt ökat med två medlemmar sedan 2013.



§ 132 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Ska vidare undersöka möjligheten för en Exterör I utbildning. Förfrågningar har kommit från 
medlemmar angående valpkurs, även detta ska planeras vidare för. 

§ 133 RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Kursen med Lisa Falck är populär, hittills sex anmälda med hund, tre reserver samt tre åskådarplatser 
anmälda. 
Robert har varit på examinationshelg för beskrivare FB-r. Godkändes ej, men nytt tillfälle kommer. 

§ 134 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Open Show kommer, som tidigare rapporterats, hållas i anslutning till den officiella utställningen i 
Vännäs lördag 13 juni. Domare är Pentti Virkkunen, Kennel Sunmist. Sista anmälningsdag är 24 maj. 

§ 135 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Inget att rapportera 

§ 136 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manustopp är 20/1. Anna skickar in text kring vårens aktiviteter samt annons för Open Show.

§ 137 INKOMNA SKRIVELSER

Robert har fått mail från arrangörerna till Nolia 2015 med förfrågan om vi vill deltaga i aktivitet där. 
Detta då de har ny satsning mot hund, med temadagar och möjligheter för klubbar att berätta om sin 
verksamhet.

§ 138 UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.

§ 139 ÖVRIGA FRÅGOR

Robert har undersökt möjligheterna för någon form av aktivitet kring K9 Nosework, tillfälle för detta 
kommer att hållas. 

Ringträning kommer vara temat för den öppna träningen på Forslunda 28/1. 

Valberedningens arbete inför årsmötet och det nya året är nästan klart. 

§ 140 NÄSTA MÖTE

Nästa möte är årsmötet och kommer att hållas 11/2-2015 kl. 19:00 på Forslunda.



§ 141 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________        
Sekreterare: Hanna Walfridsson

____________________________       
Justerare: Angelica Söder

____________________________
Ordförande: Robert Bohman                  


