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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion hos Eva Carlin 2014-04-08 

Närvarande:  

Ordförande Eva Carlin, Monica Svedlund, Janne Ytterbom, Kent Petherbielke, Eva Winberg, 

Emma Hartikainen, Kristina Karlsson, Eva Berg, Eva Holmqvist adjungerad. 

 

 

§ 1 Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

 

§ 3 Förra mötesprotokollet. 

 Protokollet gicks igenom.  

 

§ 4 Rapporter: 

 

a) Ordföranden 

Från sektionsdagarna. Bra föreläsningar och diskussioner. 

Poängkampen. Västmanland kom på 2:a plats och fick 2000 kr. Beräkningen för 

poängjakten har ändrats något.  

Medlemsregister kommit. 

Nyhetsbrev: Höjd sektionsbidrag till 15 kr/medlem.  

Västmanland kommer att vara med och arrangera Goldenspecialen 2015 med 

Stockholm/Gotland 

Inbjudan till utbildning för testledare i FB:r.  

Några i styrelsen har haft möte med Hallstahammars BK för att komma överrens om 

samarbetet. Vi får x antal nycklar som hyresgäster. Kontrakt skall skrivas av 

klubbarnas kassörer. Policyn skrivs om så den även passar oss. Flyttdag den 11 maj. 

Kvarnhagen har vi kvar till 30 juni. 

 

 

b) Kassören  

Sektionens ekonomi är god som vanligt. 

 

c) Jaktansvarig 

Prova på helgen genomförd med nöjda deltagare. 7 hundar  9 deltagare på lördan, 4 

hundar 6 deltagare på söndan. 

Jaktprovet i Ötjärn 1 maj under planering. 

Sektionskampen 18 maj som Uppland håller i blir på Kvarnhagen. Träningskvällar 

kommer att läggas ut på hemsidan. 

WT i Lånstagropen 25 maj. 40 hundar anmälda hittills. 
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d) Utställningsansvarig  

Inget att rapportera. 

 

e) Utbildningsansvarig 

Efterfrågade kurser: Trimkurs, apporteringskurser. Sektionen planerar även för en 

uppfödarutbildning till hösten. Studiecirkel för alla intresserade i om rasen, avel, 

ändamål, rasegenskaper. Utbildningsansvarig tar kontakt med Studiefrämjandet ang 

våra kurser. 

 

f) Mentalitets- och Funktionsansvarig 

MH 4 maj. 

FB:r i juni eller augusti. 

Diskussion om vi skall ordna en egen utbildning i Västmanland. Intresseförfrågan 

läggs ut på hemsidan. 

 

g) Informationsansvarig  

Genomgång till manusstopp den 28 april av vad som skall finnas med i annonsen i 

Goldentidningen. 

 

§ 5 Övriga frågor: 

 

a) DM-bokningen av Skanzöbadet. Kristina hör med Nils-Gunnar om han kan boka. 

Mer om DM vid nästa styrelsemöte. 

b) Medlemsmingel. Eva W informerade om medlemsminglet vid nya klubbstugan. Info 

läggs ut på hemsidan ang tid och program. 

c) Hemsidan: Diskussion om vad/hur menyraderna skall se ut. 

d) Jannepunkten: Janne vill göra ett utskick till Goldenägare i Sala för promenader och 

lite aktiviteter. Eva C mailar SKK för att få register på Goldenägare. 

e) Beslut togs att Eva Holmqvist som ansvarig för Mentalitet- och funktion skall 

adjungeras på styrelsemötena. 

f) Kents fundering: Få ihop ett samarbete mellan retriverraserna dels för nybörjare och 

till utställningar, jaktprov m.m. 

g) Goldendagen. Tas upp vid nästa styrelsemöte. Eva W skriver manus till inbjudan 

som skall skickas ut till medlemmar. 

h) Båt: Monica vill att sektionen köper in en gummibåt och säljer de två andra båtarna 

då dessa är svåra att transportera. Ingegerd kollar lite med en båtförsäljare. Monica 

lägger ut båtarna på Blocket till försäljning. 

 

§6 Nästa styrelsemöte 

 Nästa möte 20 maj på Hallstahammars BK kl 18.30. Kent tar med fika. 

 29 juli kl 18.30 

 30 sept kl 18.30 

 25 nov kl 18.30 
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§7   Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

Eva Berg                  Eva Carlin 

Sekreterare                               Ordförande 
 


