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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion i Kvarnhagen Mölntorp 140114 

 

Närvarande:  
Ordförande Eva Carlin, Eva Winberg, Eva Berg, Ingegerd Eriksson, Kristina Karlsson, 

Birgitta Söderlund, Monica Svedlund och MH-ansvarig Eva Holmqvist 

 

§ 1 Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll samt justeringar. 

-Eva B och Monica fortsätter arbetet med de foton som finns, 101 

användningsområden för en Golden, för eventuellt upptryckning av en bok. 

 

§ 4 Rapporter: 
 

a) Ordförande 
-Nya medlemslistor 

-Ny ordförande till Gotland/Stockholmssektionen då nuvarande flyttar till 

Härjedalen. 

 

b) Kassören  
-Sektionens ekonomi är god. 

 

c) Jaktansvarig 

-Upplandssektionen ansvarar för årets sektionskamp vilken infaller 140518 

-Inofficiellt jaktprov i Ötjärn är planerad till 140501 

-Pågående diskussion med Upplandssektionen om ett nybörjarinternat apportering 

-Katarina Morsk är mejlad för planering inför en fortsättning på jaktkursen som 

tidigare påbörjats 

-Eva W håller en teorikurs om WT; upplägg, bedömningskriterier m m 140315 

-Eva W planerar för ett WT och preliminärt datum 140524 om tillgång till marker 

finns 

 

d) Utställningsansvarig  
-Open Show blir i Sala Ridhus i februari 

-Open Show i oktober blir eventuellt i Kungsör 

 

e) Utbildningsansvarig 
 -Eva C och Eva W håller en funkisutbildning 140320 
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f) Mentalitets- och Funktionsansvarig 
-MH planeras för i april inväntar besked från beskrivaren 

-Finns nu en grupp färdigutbildade personer för att göra FB-R (SSRK:s). Eva H tar 

kontakt med några som är intresserade att testa när det kommit blanketter för det. 

 

g) Informationsansvarig  

 -Goldendagen blir den 15 juni 

 -Manus för vårens aktiviteter görs klart och skickas till nästa Golden Nytt 

 

§ 5 Övriga frågor 

-Eva C och Eva W har träffat ordförande vid Hallstahammars Brukshundsklubb för 

diskussion om lokal. De erbjuder oss egen lokal i klubbhuset, tillgång till 

appellplanen och markerna omkring, tillgång till hela klubbhuset inkl köket för en 

årshyra 12000 kr inkl el. Utrymme finns också för förvaring i uthus. Eva C ska 

kontakta nuvarande hyresvärd för att få information om uppsägning av 

hyreskontraktet. Frågan tas också upp på kommande årsmöte. 

-Valberedningen; Eva H redogör för hur läget ser ut inför kommande årsmötet och 

val till ny styrelse. 

 

§6 Nästa möte; ÅRSMÖTET 

 9 februari kl 16-18, Kvarnhagen Mölntorp 

               

§7   Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

Eva Winberg                   Eva Carlin 

Sekreterare                                Ordförande 
 


