
 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN VÄSTMANLAND 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2015-05-19  
 

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

Ingegerd Eriksson, Jan Ytterbom, Emma Hartikainen och Kristina Karlsson 

Återbud: Titti Hofman och Lena Gillberg 
 
 
 

§ 1 Ordförande Kent Petherbielke förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
Pga ett missförstånd har ingen dagordning skickats ut i förväg. Vi använder 

standard dagordningen och dagens övriga frågor är: 

 Goldendagen 

 Fakturering av skyltar 

 Aktivitetslistan på hemsidan 

 Goldenspecialen 

 Inköp av pirror 

 Facebookgrupper 

 Föreningen Djursjukhuset Strömsholm 

 Nycklar till klubbstugan 
 
 

§ 3 Förra mötesprotokollet 
 Gicks igenom och godkändes. 
 
 

§ 4 Rapporter 

 a) Ordförande informerar 

 Inget att rapportera 
 

 b) Kassören informerar 

 Sektionens ekonomi är god och vi följer budget. 

 Rosetter är inköpta till våra egna arrangemang. Samma färg som 

huvudklubbens, lite mindre än dessa och med vår logga på. 

 

 c) Jaktansvarig informerar 

 Jaktprovet i Ö-tjärn fungerade i stort bra, lite problem på morgonen men 

med gemensamma krafter löste vi dem. Uppföljningsmöte är planerat till 

nästa vecka. Vi hade stort antal deltagare; 12 anmälda med 1 struken i 

Öppen klass och 16 startande (och fullt antal) i nybörjarklass. Vi lärde oss 



mycket av erfarenheterna och kan förbättra oss till nästa gång. Många 

funktionärer var nybörjare och fick god hjälp av domarna att lära sig. 

 Goldenspecialen; Lena har blivit kontaktad om att det behövs fler 

funktionärer för jaktdelen. Kommer mer om Specialen på Övriga frågor 
 

 d) Utställningsansvarig informerar 

 Utställningsgruppen har haft ett första möte. 

 Utställningar 2016, domarförslag inskickade enligt följande: 

o 20/2 Sala Open Show: Jenny Andersson och Susanne Björkman 

o 22/10 Sala Open Show: Katrina Bäckström och Christer Flodfält 

o Specialen 14/8 Kungsbyn: Lotta Fornås, Maria Sjöberg, Lotta 

Carping 

 Ringträningskurs, trimkurs finns på förslag inför hösten. 

 

e) Utbildningsansvarig informerar 

 Genomförda kurser, Öppenklass jakt med Anita Norrblom 1-2 maj, antal 

deltagare 6 deltagare med hund och 1 observatör. Kursen var mycket lyckad 

och gruppen av deltagare var på en jämn nivå. 

 Pågående kurser, Novisjakt med Kristina Karlsson och Eva Holmqvist (14 

deltagare), Viltspår (3 deltagare) 

 Kommande bokade kurser: 

o Anita Norrblom är inbokad i höst, 10-11 oktober. Fortfarande 

öppet om vilken nivå vi vill ha på kursen. Lena G har bokat 

klubben. 

o 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 var det MH på Hallstahammars BK, dessa var fullbokade 

med 8 deltagare per dag.  

 FB-R kördes med 5 hundarär 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. 

 3 juni och 20 september är det nya FB-R inbokade. Båda datumen är 

fullbokade via kennlar. 
 

g) Informationsansvarig informerar 
 Nästa manusstopp är 4 augusti och utgivning v 38. (28/7 har vi nästa möte 

och då bestämmer vi vad som ska in i nästa nummer) 
  
  

§ 5 Övriga frågor 
a) Ersättningar 

Frågan kvarstod från föregående möte men beslutades nu att läggas ner. 

 

b) Goldendagen 7 juni 

Eva skickar ut annonsbladet till alla som hjälper till att sprida det. 

Utställning, ringträning och trimning; Eva, Ann, Sofia, Titti och Lotta 

Domare till utställningen; Richard V, Tezzy skriver. 



Agility: Eva C kollar med Birgitta S 

Rally, Lydnad och Freestyle: Ann-Sofie och Lena 

Apportering: Ansvariga utses av jaktgruppen 

Anmälan: Kent 

Grillning: Ingegerd kollar med Sigvard, Kristina kan också hjälpa till 

Tipspromenadfrågor: Emma 

Uppvisning: Ann-Sofie kollar med ev. Freestyleuppvisning 

Viktigt att vi marknadsför DM på Goldendagen, fördel om det finns chans 

att prova på vad som händer på DM till viss del redan på Goldendagen. 

 

c) Facebook 

Golden Retriever Klubben Västmanland – gilla sida, öppen för alla 

GRK:s Västmanlandssektion – sluten grupp, deltagare godkänns 

Styrelsekommunikation kan nu även ske via FB chatgruppen (så snart Emma 

skapat ett konto) 

 

d) Hemsidan 

Förslag att våra styrelsemöten läggs ut i aktivitetslistan på hemsidan. Vi kan 

även lägga ut andra möten, t ex jaktgruppens möten. 

 

e) Goldenspecialen 

23 juni kl 10 är det genomgång på Kungsbyn för kommittén. Eva och 

Richard V tittar på utställningsbiten. 

Telefonmöte är bokat för förberedelser 23 maj, Eva deltar. 

Vi har även fått förfrågan om att ställa upp med fler funktionärer på 

jaktdelen. Svårt att börja jobba innan vi vet vad som behövs. Vi behöver få 

mer information om exakt vad som behövs. Eva kollar upp detta på mötet nu 

på lördag och återkommer till Lena B med flera. Eva skickar också ikväll ut 

mötespunkterna inför lördagens möte. 

 

Möte bör bokas med Henrik på Kungsbyn inför kommande års arrangemang, 

Kent bokar in detta. En idé är att olika kennlar får ansvar för varsin ruta. 

 

f) Inköp av pirror 

Efter Ö-tjärnsprovet kom önskemål om att vi ska köpa in 2 pirror för att 

frakta material på. Viktigt att det är terränggående hjul. Janne kollar vad de 

skulle kosta att köpa in. 

 

g) Föreningen Djursjukhuset Strömsholm 

Klubben är medlem i föreningen, Ingegerd och Eva var på årsmötet nu i vår. 

Föreningen har haft dålig uppslutning, Eva är nu med i en arbetsgrupp för att 

marknadsföra föreningen. Om uppslutningen inte blir bättre kommer 

föreningen att läggas ner. Det finns möjlighet att under hösten söka 

stipendier som sedan betalas ut nästa vår. Stipendier kan sökas för 

djuraktiviteter, ev. föreläsare, kursledare etc. 

 

h) DM 5-6 september 

Konferensen är bokad fre-sön, stugorna är bokade lör-sön. 

Lydnadsdomare är klara: Lasse Lundberg, Dick Lindfors 

Jaktdomare: Jaktgruppen arbetar med detta, Gunela håller i det. 



Utställningsdomare: Utställningsgruppen arbetar med detta, Eva C håller i 

det. 

Mat: Ingegerd kollar med sin granne som har cateringfirma. 

Viktigt att marknadsföra DM på Goldendagen och i andra sammanhang så 

att vi berättar att det är mer av en social aktivering för hundar och förare än 

blodigt allvar. 

Ev. finns fördel av att även göra ett riktat utskick till klubbens medlemmar. 

 

i) Nycklar till klubbstugan 

Nyckel till alla utrymmen finns hos Eva H och Kent. 

Nycklar till klubbstugan finns hos Eva C och Gunela. 

 
 

§ 6 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är tisdagen den 28 juli 2015 kl 18.30 på Hallstahammars BK. 

Fikaansvarig är Eva Carlin. 

Kommande möten är sedan 29 september, 24 november och 19 januari. 

Årsmöte 2016 är den 14 februari. (Kallelse måste vara utskickad senast 2 veckor 

innan) 
 

 

§7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
 
 Kent Petherbielke  Ann-Sofie Zetterljung 

 Ordförande   Vikarierande sekreterare 
 
 
 
 
 
 


