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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2014-03-11 

 

Närvarande: Eva Carlin, Kent Petherbielke, Eva Winberg, Kristina Karlsson, Monica 

Svedlund, Ann-Sofie Zetterljung, Ingegerd Eriksson, Eva Berg. 

 

 

§ 1 Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

 

§ 3 Rapporter: 

 

a) Ordföranden 

Nya regler har skickats ut till de som gått Certifierad kurs för utställningsansvariga. 

Fullmäktigedelegater inskickade till fullmäktige/sektionsdagarna 22-23/3 

 

b) Kassören  

Sektionens ekonomi är god som vanligt. 

 

c) Jaktansvarig 

Anmälningar har börjat komma in till jaktprovet 1 maj i Ötjärn.  

Kurs för nybörjare 5-6 april. Få anmälda. 

Träningskvällar till DM. Monica lägger ut datum på hemsidan. Start i april. 

WT 24 maj. Hittills 32 anmälda. 4 domare klara. Skrivare och de flesta funktionärer 

klara. Skyttar fattas. 

Eva W har varit på WT-konferens på SSRK. 

Endast 2 st anmälda till funkisträffen. 

WT-kurs 15-16/3 8 st anmälda. 

 

d) Utställningsansvarig  

Februariutställningen på Sorf i Sala fungerade bra. 29 hundar ögonlysta.  

Nästa utställning i höst blir i Kungsör.  

Goldendagen plats och domare ej klara. 

Domare till utställningen på DM ej klara 

 

 

e) Utbildningsansvarig. 

Inga förfrågningar genom mail på aktiviteter har inkommit. Önskemål finns för en 

klickerkurs. Jaktinternat till hösten diskuterades. 
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f) Mentalitets- och Funktionsansvarig 

Collieklubben hyr MH-banan 29-30 mars.  Goldenklubben  MH i slutet på april. . 

 

g) Informationsansvarig  

Manusstopp den 8 april så vi går igenom vid nästa möte vad som skall finnas med i 

annonsen i Goldentidningen. 

 

§ 5 Övriga frågor: 

 

a) Hemsidan: Johan Karlsson kom och visade arbetskopia på Hemsidan. Diskussion om 

uppbyggnad, menyrader och länkar. Alla i styrelsen fick i uppdrag att lämna 

synpunkter på Västerbottens hemsida och ge förslag på vad och hur det skall se ut 

under resp ”rullgardin”. Synpunkter skickas till Eva C så de som åker på 

sektionsdagarna kan prata vidare utifrån det. 

b) Kvarnhagen. Uppsagd fr o m 1/7-2014. Avtal måste skrivas mellan H-hammars BK 

och Västmanlandssektionen så det är klart vad som gäller. Eva C, Kent P och Eva W 

försöker få till ett möte. 

c) Goldendagen: Eva W kollar med Hallstahammars BK att det går bra om vi har det 

där. Diskussion om vi kan ha det som en invigningsdag. 

d) Emma H hjälper gärna till där det behövs i styrlesen. 

 

§6 Nästa styrelsemöte 

 8 april. kl 18.30 hemma hos Eva Carlin Uppsala Gård 

 20 maj kl 18.30 

 29 juli kl 18.30 

 30 sept kl 18.30 

 25 nov kl 18.30  

 

§7   Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

Eva Berg                   Eva Carlin 

Sekreterare                                Ordförande 
 


