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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2014-07-29 

Närvarande:  

Ordförande Eva Carlin, Kent Petherbielke, Eva Winberg, Emma Hartikainen, Kristina 

Karlsson, Eva Berg,  

 

 

§ 1 Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

 

§ 3 Förra mötesprotokollet. 

 Protokollet gicks igenom.  

 

§ 4 Rapporter: 

 

a) Ordföranden 

Medlemsstatistik utsänt till styrelsen. 

Nycklarna till Kvarnhagen återlämnats.  

Båtarna sålda. 1000 kr för lilla båten och 2000 kr för stora båten. 

Kontrakt med Hallstahammars BK ej klart än. Samarbetsavtal skall skrivas. 

Goldendagen blev en bra dag. 

 

b) Kassören  

Sektionens ekonomi är god som vanligt. Ny leverantör av guldhundarna.  

 

c) Jaktansvarig 

Domare klara till DM. 3 träningar inför DM:et i Vad under augusti. Även ngn träning 

runt Kolbäck kommer det också att vara. Kristina Karlsson ansvarar för den. 

 

d) Utställningsansvarig  

Allt klart inför DM:et  

Sofia skickar ut för utställningen på SORF i oktober. Vi måste hyra hela ridhuset. 

Diskussion om vi ev kan göra en drive in för grupp 8. Styrelsen jobbar vidare med 

det. 

 

e) Utbildningsansvarig 

Förfrågan inkommit om valpkurs. Är det något vi kan ordna tillsammans med Hallsta 

BK?  Fråga Eva H om hon kan ordna en. 
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f) Mentalitets- och Funktionsansvarig 

FB:r kommer att anordnas 30 och 31 aug.  

 

g) Informationsansvarig  

Kent skickar in material till annonsen. Storyn från WT senareläggs för inskickning 

 

§ 5 Övriga frågor: 

a) Frysskåp och garderob, dubbel med hyllor, skall köpas in. Eva C kollar på nätet. 

b) Eva H och Eva W har bytt nycklar så nu har Eva H nycklarna till alla utrymmen 

och Eva W endast till klubbstugan. 

c) Hemsidan. Kristina presenterade den nya hemsidan. Den skall läggas ut så snart 

som möjligt. 

d) Ingegerd har köpt in rosetter till alla aktiviteter. Diskussion om det skall vara 

särskilda till WT. Frågan hänskjuts till nästa möte 

e) Startpistol. Nils-Gunnar står som licensansvarig på klubbens pistol. Regler för 

startpistol gick igenom. Monica skall dubbelkolla med polisen. 

f) Apportkastare. Inköp av en till klubben tas upp på nästa möte. 

g) Kortläsare: Ingegerd kollar med Nordea. 

h) DM: 3 anmälda har inkommit. 10-års hundar skall vara med. Eva C lägger ut det 

på frågan om hur många år hunden varit med på DM. Mat är beställt. Alla 

domare klara. Eva C och Ingegerd fixar lunch till domarna på lördagen. Eva W 

ordnar ett lotteri. Kristina fixar en fruktkorg som pris till det. Regler från 

resultaten skall gås igenom av styrelsen innan prisutdelningen. 

 

§6 Nästa styrelsemöte 

 Nästa möte 30 sep på Hallstahammars BK kl 18.30. Eva W tar med fika.  

  25 nov kl 18.30   

 

§7   Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

  

 

 Eva Berg  Eva Carlin 

 Sekreterare  Ordförande 

 
 


