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Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2016-11-22 

Närvarande: Kent Petherbielke, Ingegerd Eriksson, Lena Bygert, Ewa Carlin, Lena Gillberg, 

Marika Larsson, Lisa Thunberg, Johanna Viktorin Janne Ytterbom, Kristina Karlsson. 

Eva Holmqvist adjungerad. 

 

§ 1 Ordförande Kent Petherbielke förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 

 

§ 3 Förra mötesprotokollet godkändes.  
 

 

§ 4 Rapporter 

 a) Ordförande informerar 

  Hade inge särskilt förutom utom Grötfest 15 dec  tillsammans med brukshundsklubben 

  Blänkare läggs ut på hemsida och FB för anmälan och betalning. 

 

 b) Kassören informerar 

  Sektionens ekonomi är god och följer i stort sett budget. 

   Fast vissa evenemang har blivit något dyrare så vi diskuterade att höja avgifter  

  ev på DM. 
 

 c) Jaktansvarig informerar 

Det blev ingen Raskamp i år. 

Vad träningarna fortsätter i vår, då kommer det att vara viltträning en gång i månaden. 

 

 d) Utställningsansvarig informerar 

 Domarna klara till nästa år. 

 Ska vi sök Club Show 2019? Kollar med klubbstyrelsen. 

 

e) Utbildningsansvarig informerar 

 Uppfödarutbildning när var hur till hemsidan. 

 Lisa o Eva C ordnar ett upplägg. 

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 

 MH i år enbart 4 golden beskrivna, MPH istället 

 Ska vi sälja vår bana till Bruks. Eva H kollar kostnad. 

 FBR 3 st inbokade var av 2 inställda.24 st beskrevs var av 1 st golden. 

 Eva H funderar på att ta en paus ett år? 

  

g) Informationsansvarig informerar 

 Allt inskickat till spalten i GN 
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§ 5 Övriga frågor 

a)Medlemsmöte Ras seminarium 21 jan i Enköping tillsammans med Uppland,  

 annons  i GN. Läggs ut på hemsidan och FB 

 

b) Lena Gillberg kollar med Studiefrämjande, om de kan komma och informera om  

 verksamheten hur vi ska jobba. 

 

c) Vi  skickar in för Sektionskampen till Golden klubben Vi fick ihop 70 poäng. 

 

d) Vi söker folk som vill jobbar i Jaktgruppen samt i Lydnadsgrupp (ny) 

 

e) Kolla med Eva B om hon har något brev som kan skickas till nya sektionsmedlemmar  

 och nya golden ägare. 

 

§ 6 Nästa styrelsemöte  

 10 jan och Janne fixar fikat 
 

§ 7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 

 

 

 Kent Petherbielke  Kristina Karlsson 

 Ordförande   Sekreterare 
 

 


