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Styrelsemöte för Golden retrieverklubbens Västerbottensektion 
 
Datum: 180110 
 
Närvarande: Janerik Nilsson, Catarina Sandberg, Elisabeth Lundell, Torbjörn Åström 
& Jennifer Jern  
 
§ 79 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet kl 20.20 
 
§ 80 Val av justerare 

Till justerare utsågs Elisabeth och Janerik 
 
§ 81 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
 
§ 82 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 
 
§ 83 Rapporter från styrelsen 
 

● Ordförande 
Motionen i Goldennytt var felaktig, underteckningen var fel. Detta är åtgärdat. 
Ordförande har gått ut på facebook och efterlyst intresserade för styrelseposter 2018. 
Intresset var dock svalt.  
 

● Kassör 
För närvarande 41 225,73 kr på banken. Bokslut skrivs inom kort inför årsmötet i 
februari.  



● Jakt 
Inget sedan förra mötet. Planering inför nästa år pågår. 
 

● Funktion 
Inget sedan förra mötet. Inför nästa år behöver klubben utbilda kastare, eftersom vi 
endast har en inom klubben. 
 

● Utställning, exteriör 
Domare inför Open Show 2018 är nu klart och kontraktet är underskrivet och 
inskickat. En ring är beställd. Inför showen behöver lagret inventeras. 
 

● Information och medlem 
Inga nya siffror sedan förra gången.  
 

● Web 
Webansvarige har fortsatt uppdateringen av hemsidan. Efter hand har små buggar 
upptäckts som åtgärdats. Nu syns gamla protokoll och även bilder på styrelsen igen. 
 
Webansvarige skall puffa för de priser som delas ut under årsmötet. Priserna är: 
Årets viltspårshund, Årets jakt, Årets utställning & Årets Allroundgolden. Samma 
poängberäkning gäller för alla 4 priserna.  
 

● Utbildning 
Alla kurser utom Angelicas nybörjarkurs i jaktlydnad har registrerats till 
Studiefrämjandet. 
 
Valpkursen avslutades och responsen var god. Styrelsen har tagit del av 
feedbackblanketter som Ingrid och Angelica tagit fram. Också jaktlydnadskursen 
genomfördes enligt planer. 



 
Öppna träningarna på Forslunda drog igång i november och klubben höll 4 tillfällen 
under hösten. Teman för denna höst var Första hjälpen, Nosaktiverande övningar, 
Kontaktövningar samt Inkallning och apportering. 

 
Styrelsen beslutat att klubben håller en Allmänlydnadskurs med Ingrid Sjöberg. 
Förfrågan har kommit in angående en fortsättning på valpkursen.  
Styrelsen bestämmer också att vi kontaktar Tillys hundtjänst för en helgkurs i 
Nosework. Tillys har meddelat att hon vill ha 2500 kr för en helgkurs.  
 
Forslundaträning 1 har genomförts 24/1 med temat “kontaktövningar” 
Teman för följande träning: 

24/1 - Cirkusövningar (Jennifer) 
7/2 - Apportering  
21/2 - Rallylydnad (Jennifer) 

 
● Mentalitet 

anmalan.grkvb@gmail.com skapat för att hädanefter ta emot anmälningar. Alla 
anmälningar går till denna adress, även för kurser och annat dylikt.  
 

§ 84 Genomgång av Verksamhetsberättelse 2017 och Verksamhetsplan 2018 
Sekreterare sammanställer Verksamhetsberättelsen snarast och mejlar ut denna.  

 
§ 85 Manusstop Goldennytt 

Manusstopp 13/1. Denna gång skall annonsen för Open Show 2018 lämnas in för 
publicering. Ingen artikel skrivs denna gång. Hänvisa till motionen för att eventuellt 
slå samman klasser vid få anmälan.  

 
§ 86 Beslut tagna sedan föregående möte 

Teman för öppna träningar november - december. 

 
§ 87 Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 
 
§ 88 Utgående skrivelser 

mailto:anmalan.grkvb@gmail.com


Motion angående sammanslagning av klasser på Open Show på grund av att 
intresset varit svalt i hela Västerbotten och Norrbotten. Både Västerbotten- och 
Norrbottensektionen har haft svårt att få tillräckliga anmälningar de senaste åren. 

 
§ 89 Övriga frågor 

På årsmötet lottas ett presentkort inför Open Show 2018 ut.  
 

Instruktörer som inte sitter i styrelsen skall få milersättning. En instruktör utan företag  
får tjäna max 999 kr/år. Kan företaget fakturera kan man få mer, men då tillkommer  
moms. Ordförande pratar med klubbens instruktörer om ersättning.  

 
§ 90 Nästa möte 

Nästa möte är årsmötet 14/2. Elisabeth beställer smörgåstårta och hämtar dem.  
 
§ 91 Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Jennifer Jern 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Janerik Nilsson Catarina Sandberg 
Ordförande Justerare 


