
 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN VÄSTMANLAND 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2015-04-07  
 

Närvarande: Ordförande Kent Petherbielke, Lena Bygert, Ann-Sofie Zetterljung, Lena 

Gillberg och Kristina Karlsson 

Återbud: Eva Carlin, Ingegerd Eriksson, Titti Hofman, Jan Ytterbom och Emma Hartikainen. 
 
 
 

§ 1 Ordförande Kent Petherbielke förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 
 

§ 3 Förra mötesprotokollet 
 Gicks igenom och en justering tas vidare till sekreteraren för uppdatering. 
 
 

§ 4 Rapporter 
 a) Ordförande informerar 

 Möte plus telefonkontakt med Hallstahammars BHK angående 

samverkansregler: 

o Kurser i resp. klubb där gäller resp. klubbs regler ang. 

medlemskap mm. 

o Viktigt att skilja isär ekonomi och investeringar/material mellan 

klubbarna. 

o Bokningar från oss i Goldenklubben ska ske via 

bokningsansvarig hos oss Lena Gillberg som i sin tur kontaktar 

bokningsansvarig i Hallstahammars BHK Stefan Tunér. 

o En gemensam skylt till entrén för båda klubbarna har beställts 

och är nu under tillverkning. En skylt ner till vägen är också 

beställd. 

o Hallstahammars BHK kommer revidera sin policy angående vad 

som gäller med löptikar, parkering etc. och vi får ta del av det så 

snart det är klart. 

 En banderoll med GRK Västmanlands logga kommer beställas som kan 

användas vid arrangemang på annan plats, t ex Open Show eller jaktprov. 

 Huvudklubben har anslagit 50 000 kr till omkostnader för 

funktionärsutbildning i FB-R. Klubbarna kan söka pengar ifrån detta anslag. 

 Sociala medier; Vi behöver se över vilka som har administratörsrättigheter 

till FB grupperna/sidorna. Idag är Kent och Eva C huvudadministratörer för 

gruppen. Vi behöver ha 3 personer med administratörsrättigheter både för 



FB gruppen, Gilla-sidan och hemsidan. Eva C, Kent och Ann-Sofie blir 

administratörer för Gilla-sidan och FB gruppen. Kristina, Kent och Eva C 

blir administratörer för hemsidan. 

 Goldenspecialen; På Sektionsdagarna tog Västmanlandssektionen på sig att 

arrangera Goldenspecialen både 2016 och 2017. 

 
 

 b) Kassören informerar 

 Sektionens ekonomi är god och vi följer budget. 

 

 

 c) Jaktansvarig informerar 
 Jaktgruppen hade möte förra veckan och läget är under kontroll. 
 Idag har vi 10 anmälningar till jaktprovet; 5 golden och 5 labbar. Sista 

anmälningsdag är 1 maj. 
 

 

 d) Utställningsansvarig informerar 

 Ingen rapport idag 

 

 

e) Utbildningsansvarig informerar 

 Kent har kollat med Anita Norrblom om kursdatum till hösten, hon har två 

lediga helger vi kan välja på; 10-11 oktober eller 17-18 oktober. Lena G 

kollar att klubben är ledig den helgen innan vi bestämmer datum. 

 Novis kursen börjar på torsdag. Kristina och Eva håller den och vi har 16 st 

deltagare anmälda. 

 Nybörjarkursen med Anita Norrblom är slut och var mycket uppskattad. Det 

var stor nivåskillnad på ekipagen vilket vi kan ta med oss till kommande 

kurser för att göra det ännu bättre. 

 Viltspårskurs startar på lördag 11/4. 4 deltagare är anmälda varav 3 golden. 

 Fortsättningskurs med Anita Norrblom startar 1/5 och är fullbokad med 6 st 

ekipage samt i dagsläget en anmäld till observatörsplats (utan hund). Kent är 

med som skytt men vi behöver också en kastare. Jaktgruppen tittar på 

ytterligare en funkis. Inga löptikar är tillåtna på kursen. 

 Keith Matthew kommer hit och håller kurs i april 2016. Kent har pratat med 

Hallstahammars BHK om att detta kommer ske och det är inga problem. 

Mer information kommer senare. 

 

 

f) Mentalitets-och Funktionsbeskrivning 

 25-26 april 2015 är MH inbokat på Hallstahammars BK, i dagsläget är det 

11 st anmälda på lördagen men finns endast plats för 8 st. På söndag är det 5 

st anmälda. Eva H försöker få 3 st att flytta från lördagen till söndagen. 

 FB-R är inbokad lördag 16 maj med en kull på 5 st från Combine. Det finns 

ytterligare några förslag på datum för kommande FB-R. Eva H återkommer 

om det. 

 Bra om vi kan marknadsföra FB-R ännu mera bland uppfödarna i distriktet. 
 
 



g) Informationsansvarig informerar 
 Nuvarande manusstopp till Golden Nytt är 28 april 2015 med utgivning v 

23. 
 I spalten ska vi ha med; Goldendagen, Goldenspecialen, DM samt texten: 

För träningar och kurser, se hemsidan. 
 DM ska även annonseras i kommande nummer. 
 Lena G frågar Eva C om gammalt annonsunderlag till DM. Kent skickar 

underlag för spalten till Lena G. 
 Nästa manusstopp är 4 augusti och utgivning v 38. 

  
  

§ 5 Övriga frågor 
a) Ersättningar 

Frågan om ersättning diskuterades men eftersom vi var få på plats under 

dagens möte tar vi med frågan till nästa möte. 

b) Skantzö DM 5-6 september år 2015 

Kristina har bokat konferensrum och preliminärbokat 3 stugor. Viktigt att vi 

avbokar ev. stugor som inte behövs sedan. 

c) Material 

Kristina har beställt dummies och visselpipor från Teba så att klubben har att 

sälja. 

d) Sektionskampen 

Vi kommer inte arrangera någon sektionskamp i vår. Den skjuts upp på 

obestämd framtid. 
 
 

§ 6 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är tisdagen den 19 maj 2015 kl 18.30 på Hallstahammars BK. 

Fikaansvarig är Lena Bygert. 
 

 

§7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
 

 Kent Petherbielke  Ann-Sofie Zetterljung 
 Ordförande   Vikarierande sekreterare 
 
 
 
 
 
 


