
 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN VÄSTMANLAND 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2015-07-28 
 
Närvarande: Ordförande Kent Petherbielke, Ingegerd Eriksson, Lena Bygert, Eva Carlin, 

Janne Ytterbom, Emma Hartikainen, Ann-Sofie Zetterljung, Lena Gillberg, Kristina Karlsson, 

Eva Holmqvist och Titti Hofman. 
 
 
 

§ 1 Ordförande Kent Petherbielke förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 
 

§ 3 Förra mötesprotokollet 
 Gicks igenom och godkändes. 
 
 

§ 4 Rapporter 

 a) Ordförande informerar 
• Goldenspecialen preliminärt andra helgen (fre-sön) i augusti 2016.  

• Kent gör en egen hemsida för den och undersöker vidare med Anita Ohlsson 

på GRK för ev. samordning/länkning. Kent får mandat av styrelsen att 

besluta om webhotell. 
 

 b) Kassören informerar 
• Sektionens ekonomi är god och följer budget. 

• Det kommer bli påslag/höjning på kursavgifter med 350 kr. 

• Skylten, banderollen och skylt vid vägen kostar 4 500 kr, varav GRK betalar 

2 850 kr. Resterande belopp skickas fakturering till SHK. 

 

 c) Jaktansvarig informerar 
• Till Golden Specialen finns funktionärer och skytt till en ruta och det finns 7 

st rutor.  
• Ötjärn gick lite plus, ut 4 690 kr och in 5 200 kr. 

• Vilt finns ytterligare till ett inofficiellt jaktprov. 
• Lena Bygert kollar när vårprov ska anmälas. 

 

 d) Utställningsansvarig informerar 
• Domarna är anmälda för open show februari 2016. För goldenspecialen 

2016 är planen: Valpar Lotta Carping (klar). Hanar Maria Sjöberg (klar). 



Tikar Anette Strand (ännu ej klar). Domare till goldenspecialen måste vara 

klara innan vi kan planera för open show hösten 2016. 
• Royal Canin är klar som sponsor till open show 24 oktober. Loggan läggs ut 

på hemsidan omgående om den inte redan ligger där. 

 

e) Utbildningsansvarig informerar 

• Kent kontaktar Anita Norrblom om innehåll och tider för 

apporteringskursen den 10-11 oktober. 
 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 
• 3 juni var det 5 hundar anmälda till FB-R, men endast 4 st hundar kom. 

• 2 augusti är det 8 st hundar anmälda till FB-R. En beskrivare kommer från 

Uppsala och testledare är Annika Thunfors. Eva Carlin har blivit 

snabbutbildad som kastare. 

• 20 september är ytterligare en FB-R planerad 

• MH planeras i höst, Eva H jobbar med att få fram funktionärer. 
 

g) Informationsansvarig informerar 
• I spalten ska open show in och apporteringskursen med Anita N 10-11 

oktober. 
• Medlemsmöte planeras till söndag 15 november kl 16-18 i klubbstugan. 

  
  

§ 5 Övriga frågor 
a) Skantzö DM 5-6 september år 2015 

5 september utställning + lydnad och 6 september Jakt. 

 

• Eva Carlin kollar upp vilka domare som vill sova över? Klart att Eva Hjälm 

vill sova över. 

• 3 st små stugor bokade utan dusch och toalett. 

• Supé lördag kväll, ca 18.30. Ingegerd kollar med maten. Det blir antingen 

catering eller fr Hallsta Ulla-Carin 

• Lydnad:  Elisabeth skriver hela dagen.  Lena G, Emma och hennes syster 

skriver kortare stunder. 

• Eva Carlin fixar nr lappar och pm. 

• Det behövs inhandlas till grillningen/lunch till domarna och det behövs 2 st 

grillare. 

• I DM:t får domaren döma sin egen uppfödning. 

• Inför DM:t ordnas 3 st träningstillfällen, 13 och 20 och 27 augusti och 

börjar kl.18.00. Annonseras på fb och hemsidan. 

• Kent fixar band för att markera vilka som är funktionärer och ska ha 

företräde till start 

• Boka ett avstämningsmöte inför DM:t. 

 

b) Swish 

Styrelsen är enig att det är bra om klubben skaffar Swish. Det är gratis 

första året. Sen kostar det 500 kr/år plus en transaktionsavgift på 2 

kr/köp. Vi lägger på en avgift för kunden när det används för 

småsummor som täcker transaktionsavgiften. 
 



c) Goldenspecialen 2016 

• Kent kollar upp och förbokar stugor + BB på slottet till domarna. Fredag + 

lördag + söndag. 
• Ordna en kommitté, WT domare, WT upplägg, open show. Ett eget möte för 

att prata mer om GS planeras efter DM. 
 

§ 6 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är tisdagen den 29 september 2015 kl 18.30 på Hallstahammars BK. 

Fika ansvarig är Ingegerd Eriksson. 
 

 

§7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
 

 Kent Petherbielke  Titti Hofman 
 Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
 


