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Styrelsemöte för Golden retrieverklubbens Västerbottensektion 
 
Datum: 170608 
 
Närvarande: Janerik Nilsson, Catarina Sandberg, Elisabeth Lundell, Torbjörn Åström 
& Jeanette Hedström  
 
§ 39 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. 
 
§ 40 Val av sekreterare 

Till mötets sekreterare utsågs Elisabeth. 
 
§ 41 Val av justerare 

Till justerare utsågs Torbjörn och Janerik. 
 
§ 42 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
 
§ 43 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 
 
§ 44 Rapporter från styrelsen 
 

● Ordförande 
Ingenting att rapportera från ordförande. 
 

● Kassör 
För närvarande 40 927kr på banken, då återstår återbetalningar till sex startande på 
den inställda Open Show. 
 



● Jakt 
Jaktansvarig ej närvarande, men styrelsen lyfter att datum för de öppna träningarna 
som klubben arrangerar i samarbete med SSRK samordnas och fastställs via 
styrelsens grupp på facebook.  
 

● Funktion 
Ej närvarande, ingenting att rapportera. 
 

● Utställning, exteriör 
Årets Open Show tvingades tyvärr ställas in pga för få anmälda hundar. Styrelsen 
diskuterar möjliga orsaker och lyfte frågan om att arrangera Open Show på hösten är 
bättre. Styrelsen beslutar att ställa frågan till klubbens medlemmar via facebook för 
att försöka få en indikation om vad medlemmarna tycker.  Utställningsansvarig kollar 
upp möjligheter med lokal vid en eventuell höstutställning nästa år. 
 

● Information och medlem 
22 medlemmar har valt att inte förnya medlemskapet från årsskiftet till sista april och 
sektionen har under samma period 11 nya medlemmar. Viktigt att se över att 
deltagarna på klubbens aktiviteter förnyar sitt medlemskap.  

 
De nyhetsbrev som skickas ut via mail går i snitt ut till drygt 100 medlemmar, och 
öppnas av ungefär hälften. Det ses som ett gott betyg! 
 

● Web 
 
Webansvarig ej närvarande, de problem som funnits med att hemsidan legat nere är 
åtgärdade och har inte kommit tillbaka.  
 

● Utbildning 
Viltspårskurs genomförd med åtta deltagare, varav sju golden. Ringträningarna inför 
Vännäs har tyvärr bara lockat fyra medlemmar vid varje tillfälle. Styrelsen diskuterar 
vad som behöver göras för att öka det allmänna intresset för utställning och exteriör 
inom sektionen. Under hösten planeras både en valpkurs och en jaktlydnadskurs, 
utbildningsansvarig kontaktar instruktörer för att se när det passar dem tidsmässigt. 
 

 
 



● Mentalitet 
BPH planerat till hösten, mentalitetsansvarig bokar ett datum i mitten eller slutet på 
september. 

 
§ 45 Hur skall vi arbeta? 

Inga diskussioner förs under denna punkt.  
 
§ 46 Manusstop Goldennytt 

Manusstopp 28/7. Till nästa GN info om pris för Årets hund i olika kategorier, 
Goldendagen 1/10, inomhusträningar på Forslunda, samt att klubben behöver utbilda 
kastare/funktionärer för att kunna genomföra Funktionsbeskrivningar. 

 
§ 47 Beslut tagna sedan föregående möte 

Att ställa in Open Show. 
 
§ 48 Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 
 
§ 49 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser. 
 
§ 50 Övriga frågor 

Inventering av förråd görs onsdag 21/6 kl 18.00, de ur styrelsen som kan delta gör 
det. 

 
§ 51 Nästa möte 

Nästa möte fastställs via Facebook. Lämpligt om det hålls i början av augusti 
 
§ 52 Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 



 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Lundell 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Janerik Nilsson Torbjörn Åström 
Ordförande Justerare 


