GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Västmanlandssektionen
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens
Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2014-05-20
Närvarande:
Ordförande Eva Carlin, Ingegerd Eriksson, Monica Svedlund, Janne Ytterbom, Kent
Petherbielke, Eva Winberg, Emma Hartikainen, Ann-Sofie Zetterljung, 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
Nyhetsbrev har inkommit. Utsänt till alla i styrelsen
Medlemsstatistik

b)

Kassören
Sektionens ekonomi är god som vanligt.

c)

Jaktansvarig
En gummibåt har köpts in och skall provas.
Jaktprovet i Ötjärn flöt på bra.
WT den 25/5 där 80 st är anmälda 14 st ökl och 70 nkl. Planeringen rullar på bra. Allt
är klart
Sektionskampen är genomförd. Lag från vår sektion vann. Det är svårt att få ihop lag
från andra sektioner. Endast 2 sektioner deltog. Vi diskuterade om vi skall vi fortsätta
eller kan vi göra på ett annat vis för enbart Västmanlandssektionen. T ex parjakt

d)

Utställningsansvarig
Annons inskickad till höstens Open Show.

e)

Utbildningsansvarig
RAS-utbildning planeras till hösten/vinten
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f)

Mentalitets- och Funktionsansvarig
MH genomförts på Kvarnhagen med 2 golden, 2 labbar och 1 tollare.
Hallstahammars BK vill att vi skall bygga en MH-bana där. Diskussion om vi
kommer att fortsätta med MH då intresset för deltagande är litet. Beslut togs att vi
skulle höra lite under mingelkvällen vad de tycker på H BK. Vi kollar även upp om
det finns plats att bygga en FB:r bana för att anordna en officiell i augusti. Det
behövs fler funktionärer till det och dessa kan vi själva utbilda senare när FB:r
kommit igång riktigt.

g)

Informationsansvarig
Annonsen är inskickad till tidningen. Förslag att vi skall skicka in ett reportage till
tidningen från WT. Kent kommer att fotograferar och skriver.

§5

Övriga frågor:

a)

Goldendagen: Vi planerar vem som skall göra vad. Ewa W skriver ett manus att
skicka ut till alla medlemmar. Eva B och Eva C ansvarar för utskicket.

b)

Goldenspecialen: Eva C har haft telemöte ang specialen som skall vara den 8-9
augusti 2015. Kungsbyn med marker håller på att kollas och skall vara klart innan
man börjar kolla efter domare. Vi skall vara ansvariga för utställningen.

c)

Hemsidan: Hemsidan är ännu inte klar. Önskemål från styrelsen att den är klar till
den 30/6-14 då vi flyttar in i ny lokal-

d)

Belöningssystem: En arbetsgrupp med Ingegerd, Eva C, Emma och Monica tillsattes
för att jobba med ett funktionärsformulär.

e)

Studiefrämjandet: Eva B kollar vad som gäller vid kurser och möten till nästa gång.

f)

Klubbstugan: Lite är kvar att flyttas. Eva C och Monica ansvarar för försäljningen av
båtarna. Förslag till kontrakt har lämnats till H BK och policy skall skrivas så det
gäller båda klubbarna. Ett skåp behövs köpas in, Monica och Ingegerd ansvarar.
Nycklar: Eva W har till stuga och förråd HBK, Eva C och Eva H till stuga HBKm.
.
Nästa styrelsemöte
Nästa möte 29 juli på Hallstahammars BK kl 18.30. Emma tar med fika.
30 sept kl 18.30
25 nov kl 18.30

§6

§7

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.
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