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Styrelsemöte för Golden retrieverklubbens Västerbottensektion 
 
Datum: 170724 
 
Närvarande: Janerik Nilsson, Catarina Sandberg, Elisabeth Lundell, Torbjörn Åström 
& Jennifer Jern  
 
§ 53 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet kl 18.38 
 
§ 54 Val av justerare 

Till justerare utsågs Elisabeth och Janerik 
 
§ 55 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
 
§ 56 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 
 
§ 57 Rapporter från styrelsen 
 

● Ordförande 
Ingenting att rapportera från ordförande. De gemensamma jaktträningarna i juli 
ställdes in av ansvarig förening. Nu i augusti är det vår tur att ordna. 
 

● Kassör 
För närvarande 36 453,88 kr på banken. Finns inga skulder för tillfället, dock en 
fodran på en flygbiljett ouppklarad sedan våren. Allt upprätt från Open Show.  
 



● Jakt 
Jaktansvarig ej närvarande, för tillfället sköts uppgifterna av ordförande. Datum ännu 
oklart då man bör kontrollera att detta inte krockar med andra evenemang i Umeå. 
Förslag på 16-17/9 eller 23-24/9. För att genomföra provet behövs även provledare 
och en domare (förslag Lena Lundmark). Jaktansvarige kontaktas också för att 
inkluderas i processen. Endast nybörjarklass planeras.  
 

● Funktion 
Under hösten skulle en Funktionsbeskrivning - Retriever (FB-R) kunna ordnas om 
intresse finns. Webansvarige gör en intresseanmälan för att kolla det allmänna 
intresset. För att genomföras bör 4-10 hundar anmäla sig. De hundar som även gör 
BPH under 2017 erbjuds ett reducerat pris. Medlemmar som deltar får en rosett. 
Ordförande har pratat med beskrivaren Robert Bohman. 
 

● Utställning, exteriör 
SSRK håller en utställning i början av september i Vännäs. Inför denna ordnas öppna 
ringträningar med start v. 33. Tillfällena bestäms till 16/8, 23/8 och 30/8 kl 18.00 vid 
hunddagiset på i20-området. Om möjligt önskas Sabine Åströms medverkan vid 
något av tillfällena, det fick bra respons förra gången. 
 
Vi har också fått en förfrågan från Norrbottensektionen om vi skulle vara intresserad 
av att ordna en utställning i samarbete med dem. Även de har haft svårt att få ihop 
tillräckligt med anmälningar och tänkte att ett samarbete skulle kunna hjälpa båda 
föreningarna. Ett förslag är att ordna den tidigt på hösten i samband med 
Nolia-mässan i Umeå.  
 

● Information och medlem 
Inga nya siffror sedan förra gången.  
 

● Web 
Webansvarige har inget nytt att rapportera. De nya kurserna inför hösten skall läggas 
ut på hemsidan och våra öppna jaktträningar skall göras reklam för både på vår 
facebooksida och på SSRKs.  
 

 
 



● Utbildning 
Traditionsenlig Goldendag planeras till 1/10 kl 12.00. Samma koncept som förra året 
planeras på i20-området. Klubben bjuder igen på Parisare. Närmare beskrivning av 
programmet genomgås på ett senare möte, men förslag är tipsrunda, agility, 
rallylydnad, utställningsring, apport och spagettiätning.  

 
● Mentalitet 

En intresseförfrågan har gått ut kring BPH och många visade sitt intresse. Förslag på 
8/10 förs vidare och vi väntar på bekräftelse. Klubben skall ta in anmälningar och 
betalningarna och anmälan sker till Elisabeth.  

 
§ 58 Manusstop Goldennytt 

Manusstopp 28/7. Vi skall försöka få in bilder på alla aktiviteter vi ordnar i klubben. I 
nästa nummer skriver Elisabeth om Goldendagen, priset Årets XX-hund samt de 
öppna jaktträningarna i augusti.  

 
§ 59 Beslut tagna sedan föregående möte 

Ansvariga för de öppna jaktträningarna i augusti: 
v. 31 Torbjörn 
v. 32 Jeanette 
v. 33 Ingrid 
v. 34 Robert 
Ansvarige bestämmer tid och plats och meddelar webansvarige som lägger ut 
information. 
 
Inhibering av inventeringen, för få av styrelsemedlemmarna kunde delta. Styrelsen 
bestämmer sig för att skjuta upp inventeringen till nästa möte då datum bestäms.  

 
§ 60 Inkomna skrivelser 

Inbjudan från SSRK till kurs 16/9. Ingen från styrelsen kan delta. 
 
§ 61 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser. 
 
§ 62 Övriga frågor 

På årsmötet kunde ingen Valberedning väljas. Styrelsen bestämmer sig för att för 
tillfället fortsätta utan valberedning och inom styrelsen jobba på att hitta potentiella 



kandidater. Ordförande är öppen för omval. Posterna som ordförande, jaktansvarig, 
utställningsansvarig och utbildningsansvarig är potentiella vakanser. Övriga är 
invalda även för 2018. 

 
§ 63 Nästa möte 

Nästa möte bestäms till v. 36. Exakt tid och plats bestäms via facebook. 
 
§ 64 Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jennifer Jern 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Janerik Nilsson Elisabeth Lundell 
Ordförande Justerare 


