
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
 
 
 
 

 
Styrelsemöte för Golden retrieverklubbens Västerbottensektion 
 
Datum: 170905 
 
Närvarande: Janerik Nilsson, Catarina Sandberg, Elisabeth Lundell, Torbjörn Åström 
& Jennifer Jern  
 
§ 65 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet kl 18.39 
 
§ 66 Val av justerare 

Till justerare utsågs Catarina och Janerik 
 
§ 67 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
 
§ 68 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 
 
§ 69 Rapporter från styrelsen 
 

● Ordförande 
Ingenting att rapportera från ordförande. 
 

● Kassör 
För närvarande 45 232,88 kr på banken. Kurslitteratur för både valpkursen och 
jaktlydnadskursen har betalats. Till jaktlydnadskursen beställdes 6 böcker, men 
endast 4 användes så 2 skickades tillbaka. Klubben fick stå för fraktkostnaderna, 
men vi fick pengar tillbaka för böckerna. 
 
Pengar har kommit in för valpkursen, jaktlydnadskursen samt BPH. Pengarna för 
BPH skall dock skickas vidare till Strandvallen hundskola. 
 



● Jakt 
De öppna träningarna genomfördes enligt plan i augusti och fungerade jättebra. 
Klubben fick beröm av deltagarna för träningarna. Nya öppna träningar planeras för 
klubbens medlemmar. Torbjörn tar på sig att prata med Robert Bohman om en öppen 
jaktträning. Förslagsvis ett längre tillfälle, exempelvis en söndag eftermiddag. Om 
intresse finns träning med fågel. 
 
Styrelsen beslutar att inte genomföra ett inofficiellt jaktprov i år. 
 

● Funktion 
Beskrivare Robert Bohman håller i FB-R, allting går genom honom. Beskrivaren 
önskar utbilda kastare samtidigt. Styrelsen väntar på ett datumförslag av honom. 
Styrelsen beslutar dessutom att Bohman får ta del av klubbens rabatt för BPH trots 
att han gör sin FB-R på annan ort eftersom det inte finns en möjlighet för honom att 
göra FB-R inom GRK-Västerbotten. 
 

● Utställning, exteriör 
ANsökan inlämnad och godkänd för Open Show 2018. Bengt Källman godkänd som 
domare, men fel datum på godkännandet. Korrekt datum är 16/6 och ordförande 
väntar på bekräftelse från GRK innan vi går vidare.  
 
Ringträningar genomfördes inför utställningen i Vännäs i augusti. Intresset 
varierande, men tillfället med Sabine Åström fick god feedback och stor uppslutning. 
 

● Information och medlem 
Inga nya siffror sedan förra gången.  
 

● Web 
Webansvarige har inget nytt att rapportera. Marknadsföring inför Goldendagen 1/10 
bör komma igång. Styrelsen önskar ett litet ansiktslyft för hemsidan med mer 
information om oss och vår verksamhet samt lite tydligare reklam. Som förslag 
framförs att vi skulle bli aktivare på att ta kort på våra medlemmar och kontinuerligt 
uppdatera hemsidan också med bilder på vad som händer i klubben så att folk ser att 
vi är en aktiv klubb. Det framförs också en önskan att efter hand gömma inaktuella 
inlägg samt uppdatera titlar ex. med “fullsatt” om det handlar om kurser. 
 

 



 

● Utbildning 
Valpkursen igång, fullsatt. Kursledaren önskar bjuda på fika den sista gången och 
frågar om styrelsen kan tänka sig sponsra fika för ca 150 kr. Catarina meddelar att 
detta går bra och meddelar också kursledaren för jaktlydnadskursen att även hon 
kan ordna fika sista tillfället om hon så önskar. 
 
Styrelsen önskar kolla hur stort intresset skulle vara för en valpkurs i Skellefteå. 
Catarina undersöker om vi har tillgång till lämplig instruktör i Skellefteå med omnejd. 
 

● Mentalitet 
BPH är anmält och klart, datumet är 8/10. Torbjörn erbjuder sig att fotografera under 
dagen.  

 
§ 70 Manusstop Goldennytt 

Manusstopp 20/10 för julnumret. Styrelsen önskar bilder från både valp- och 
jaktlydnadskursen i tidningen samt att vi lyfter våra duktiga instruktörer. Samtidigt bör 
information gå ut kring de öppna träningarna på Forslunda i jan-feb samt information 
kring årsmötet. 

 
§ 71 Beslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut tagna sedan föregående möte.  
 
§ 72 Goldendagen 

Traditionsenliga Goldendagen planeras till 1/10. Evenemanget börjar kl 12, styrelsen 
träffas kl 11.  
 
Planerade aktiviteter: 
Ringträning - Torbjörn kollar med Sabine om hon vill hålla i det. (199 kr kvar vi får 
betala henne) 



Grillning - Janerik grillar och Elisabeth handlar 
Apportering - Torbjörn håller små övningar bakom planket 
Tipsrunda - Jennifer lagar frågor samt tipskuponger, mejlar Janerik som skriver ut 
och laminerar frågepappren. 
Tävling, temptation alley - Elisabeth handlar godsaker 
Gruppaktivitet - Janerik planerar en gruppaktivitet härrörande goldens i olika 
utvecklingsstadier och gör en aktivitet med deltagarna. 
 
Ett event skapas på facebook av Jennifer direkt så att man kan börja marknadsföra. 
Elisabeth skriver ett nyhetsbrev. 

 
 
§ 73 Valberedning 

Jeanette Hedström har meddelat att hon inte ställer upp för omval. Robert Bohman 
har meddelat att han ställer upp som jaktansvarig om styrelsen blir fulltalig i övrigt. 
Styrelsen fortsätter jobba för att behålla Fabian Bockholt och Jeanette på andra 
poster än nuvarande. 
 

§ 74 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 
§ 75 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser. 
 
§ 76 Övriga frågor 

Ingrid Sjöberg önskar bjuda på fika under det sista tillfället av valpkursen, ärendet 
behandlades under Utbildning.  
 
Ökad marknadsföring önskas på hemsidan, ärendet behandlades under Web. 
 
Styrelsen beslutar undersöka om vi kan få en veterinär till någon av de öppna 
träningarna på Forslunda för att hålla en kort föreläsning. Ett uppskattat inlägg har 
också varit bandagekursen med Ulf, möjlighet till detta i år igen undersöks.  

 
§ 77 Nästa möte 

Nästa möte bestäms till början på november. Detta görs som en planeringsdag ute i 
Anumark. Exakt datum bestäms via facebook.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 78 Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jennifer Jern 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Janerik Nilsson Catarina Sandberg 
Ordförande Justerare 


