GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN VÄSTMANLAND
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens
Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2015-03-10
Närvarande: Ordförande Kent Petherbielke, Ingegerd Eriksson, Lena Bygert, Eva Carlin,
Ann-Sofie Zetterljung, Lena Gillberg, Kristina Karlsson och Titti Hofman.
Återbud: Jan Ytterbom och Emma Hartikainen

§1

Ordförande Kent Petherbielke förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§3

Förra mötesprotokollet
Gicks igenom och godkändes.

§4

Rapporter
a) Ordförande informerar
 Kent har haft ett möte och ska ha ett nytt kort möte med Hallsta BK:s
ordförande den 2015-03-14 ang. att hitta lösningar för tidsbokningar på
aktiviteter. Han tar också med sig frågan om en GRK medlem behöver
medlemskap i Hallstahammars BK för att delta på deras kurser eller
aktiviteter. Från början fanns en överenskommelse mellan klubbarna att
detta inte skulle behövas men det har inte fungerat så.
 Kent ordnar en välkomstskylt som ska sitta på framsidan till Hallsta
BK/GRK Västmanland.
 Kent har en kontakt med Keith Matthew från Irland som ev. kan komma hit
och hålla kurs våren 2016. Om vi ska boka honom är det lämpligt att
annonsera den kursen strax innan DM hösten 2015.
 Det ska kollas upp intresse för nya kursstarter till hösten i t.ex. novis- och
nybörjarklass i apportering.
b) Kassören informerar
 Sektionens ekonomi är god och vi följer budget.
c) Jaktansvarig informerar
 Jaktgruppen har redan hunnit med ett jaktmöte. Nästa jaktmöte 2015-03-12.
I gruppen ingår ca 10 deltagare och den fungerar jättebra.
 Inofficiella jaktprovs förberedelser är igång.
 Önskemål om ersättningar till möten och för funkisar, så som milersättning

+ fika. Hur ska ersättningen se ut? Tas upp på nästa styrelsemöte.
d) Utställningsansvarig informerar
 Sala utställningen avlöpte väldigt väl.
 Inplanerade nya Open Shows; 2015-10-24, 2016-02-20, 2016-10-22.
Förfrågan har skickats till ansvariga.
 Domarna är ännu ej klara till utställningarna 2016.
 Sponsorer ska sökas och vilka?
e) Utbildningsansvarig informerar
 16 st anmälda till novis kursen som börjar 2015-04-09. Vi har två
instruktörer som håller kursen tillsammans; Kristina Karlsson och Eva
Holmqvist.
 Nybörjarkursen med Anita Norrblom har startat 2015-03-07, 6 st ekipage
deltar.
 Fortsättningskurs med Anita Norrblom startar 1/5 och är fullbokad med 6 st
ekipage samt i dagsläget en anmäld till observatörsplats (utan hund).
 Kent Petherbielke kollar upp ev. ny nybörjarkurs med Anita Norrblom till
hösten.
f) Mentalitets-och Funktionsbeskrivning
 25-26 april 2015 är MH inbokat på Hallsta BK, i dagsläget är det 7 st
anmälda till 25/4 och ingen till 26/4.
g) Informations ansvarig informerar
 Nästa manus stopp till Golden Nytt är 28 april 2015. Vi har nästa
styrelsemöte 7/4 så då tar vi upp vad som ska in i nästa tidning.

§5

Övriga frågor
a) Skantzö DM 5-6 september år 2015
 Kristina och Nils-Gunnar bokar konferensrum och stugor, vi reserverar 3 st
stugor. Viktigt att vi avbokar ev. stugor som inte behövs sedan.
 Jaktgruppen kollar upp med fårägaren om markerna är tillgängliga.
 Lena B skickar arbetsgruppens förslag till lydnadsreglerna till Ann-Sofie
b) Goldendagen
 Richard Vaerlien dömer. Tezzy Vaerlien skriver.
 Sofia Kvist hjälper gärna till med ev. utställningsträning.
c) Sektionskampen
 Kolla upp på sektionsdagarna runt ev. datum.
d) Inköp
 Visselpipor köps in inför apporteringskurserna.
 Ingegerd kollar upp vad det kostar att beställa egna rosetter till DM,
Goldendagen och inofficellt B jaktprov.
 Skott och hylsor är inköpta. Kent ordnade med det.
e) Goldenspecialen

 Det behövs funktionärer och hjälp med utställningsbiten. Richard Vaerlien

är kontakt person.
 Vi föreslår till Stockholmssektionen att varje sektion ansvarar för en egen
ruta på WT.
§6

Nästa styrelsemöte
Nästa möte är tisdagen den 7 april 2015 kl 18.30 på Hallstahammars BK.
Fikaansvarig är Lena Gillberg.

§7

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Kent Petherbielke
Ordförande

Titti Hofman
Sekreterare

