
 

 

 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN VÄSTMANLAND 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2016-01-19 
 

Närvarande: Lena Bygert, Eva Carlin, Ingegerd Eriksson, Lena Gillberg, Eva Holmqvist, 

Kristina Karlsson, Kent Petherbielke, Jan Ytterbom samt Ann-Sofie Zetterljung 

Pia Packalén deltar också men utan rösträtt. 

Förhinder: Emma Hartikainen och Titti Hofman 
 
 
 

§ 1 Ordförande Kent Petherbielke förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 
 

§ 3 Förra mötesprotokollet godkändes.  

 Protokollet från 29/9 har mailats ut innan mötet och godkändes också. 
 
 

§ 4 Rapporter 

 a) Ordförande informerar 
• Motioner till GRKs fullmäktige, tas upp på GRK Västmanlands årsmöte för 

diskussion. 

• Huvudstyrelsen beslutade på möte i helgen att Goldenspecialen ställs in 

2016. Om intresse finns hos oss i sektionen är det OK att vi arrangerar 

utställningen lördagen den 13 augusti som en Open Show. Eva C kollar med 

Kungsbyn om vad det kostar att hyra planen och om det finns intresse från 

Upplandssektionen att hjälpa till. 
• Kent har tackat ja till en styrelseplats i SSRK med tanke på att det är bra att 

Golden är representerad där. 
• 19-20 mars är det sektionsdagar/fullmäktige. 

 

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

• Bokslutet är lämnat till revisorerna. 

 

 c) Jaktansvarig informerar 
Jaktgruppen har haft möte och har tagit fram en grov verksamhetsplan med: 

• Inofficiellt B-prov i Ötjärn 5 maj 

• Sektionskamp, datum ännu oklart men runt april/maj 

• Goldendagen 11 juni 

• DM 4 september 



 

 

• Raskampen arrangeras av Labbeklubben troligen i nov, vi planerar för ev. träningar 

inför det 

• Ev. en träningstävling eller tävlingsträning i WT form med domare som 

kommenterar 

• Funderingar finns runt en träningsträff med vilthantering 

• Nästa möte i gruppen är planerat till den 3 februari 
 

 d) Utställningsansvarig informerar 
• 2 Open Show är planerade till vår och höst. Domare samt funktionärer är 

klara till båda. 20 februari finns möjlighet till ögonlysning. Hittills endast 9 

anmälningar till utställningen och 2 anmälningar till ögonlysningen. 

Anmälningsläget ser ut som vanligt så här långt i förväg. Höstutställningen 

är 22 oktober.  

• Goldendagen, domare är ännu ej bokad 
• DM, domare är ännu ej bokad 

• Blir det en 3:e Open Show i augusti så har vi redan domare bokade 

(eftersom GS var planerad) 
• GRK centralt har skickat en fråga till alla sektioner i Mälardalsområdet och 

frågat om det finns någon hos oss som är intresserad av att hjälpa SSRK 

med Ulriksdals-utställningen. Eva C lägger ut frågan i FB gruppen. 
• Statistiken är klar till huvudstyrelsens fullmäktigemöte. 

• Frågorna från medlemsmötet runt vad som gäller för Novis på utställning 

har till viss del besvarats av huvudstyrelsen, några delar fanns inga konkreta 

svar runt eftersom ingen frågat tidigare. 

• Rosetter är beställda för Novisklass på utställningar framöver. 
 

e) Utbildningsansvarig informerar 

 Prova på WT kurs 19 mars med Peter Flinck, hittills har vi 8+4 deltagare 

anmälda (max 20) 

 NKL med Anita Norrblom, 9/4+18/6, hittills 4 anmälda till 6 platser 
 ÖKL med Anita Norrblom, 10/4+19/6, hittills 6 anmälda och 3 reserver 

 Anita Norrblom är också bokad 15-16/10 för kurs, nivå ej bestämd ännu. 

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 
• Mentalitetsgruppen har haft möte och bestämt preliminärt datum för MH 23 

april samt FB-R 16 april och 29 maj samt 17-18 sept. 

• Erbjudande har kommit om utbildningar för funktionärer men när det gäller 

funktionärer så har vi möjlighet att utbilda själva inom sektionen. Eva H 

skriver ihop information och Kristina lägger ut det på hemsidan. 
 

g) Informationsansvarig informerar 
• Senaste manusstopp var 13 januari (utgivning v 10). Vi behöver komplettera 

med inofficiella B provet och Goldendagen snarast. Eva C skickar in 

annonser och Lena skickar in till spalten. 
• Nästa manusstopp är 21 april (utgivning v 23). 

  
  

  



 

 

§ 5 Övriga frågor 

a) Verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplaner 2016 

• Eva C skriver ihop verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan för 

2016 efter input från styrelsen. 

• Kristina tar fram antal medlemmar och lämnar till Eva C 

 

b) Valberedningen 

Valberedningen har möte i morgon och tar då även fram förslag till 

mötesordförande och sekreterare inför årsmötet. 

 
 

§ 6 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är årsmötet söndagen den 7 februari kl 16 på Hallstahammars BK 

och direkt efter årsmötet blir det ett konstituerande styrelsemöte. 
 

 

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

 Ordförande   Vikarierande Sekreterare 
 


