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Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2017-04-06 

Närvarande: Lisa Thunberg, Ingegerd Eriksson, Ewa Carlin, Lena Gillberg, Marika Larsson, 

Janne Ytterbom, Kristina Karlsson. 

Förhinder: Kent Petherbielke Lena Bygert, Johanna Viktorin 

 

§ 1 V. Ordförande Lisa Thunberg förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 

 

§ 3 Förra mötesprotokollet godkändes.  
 

 

§ 4 Rapporter 

a) Ordförande 

Inga rapporter då ej ordf. var närvarande 
 

 b) Kassören informerar 

  Sektionens ekonomi är god. 

  Kiosken Sala gick med lite vinst. 

  Vi diskuterade höjning av anmälnings avg. till DM:et 

  Beslutade att höja till 1:a hund 200:- och de övriga 100:-  från samma ägare. 
 

 c) Jaktansvarig informerar 

 Anmälningarna börjar komma in till Inoff jaktprpovet. 

 Goldenspecialen 11-12 aug ansvarar vi för 1 ruta behöver 1skytt + 3 övriga funktionärer 

 i 2 dagar 

 Vad träningarna börjar onsdagar 3 maj (kolla hemsida och Face Book) 

 Ev WT i Lånsta nästa år 

  

 d) Utställningsansvarig informerar 

  Goldendagen domar klar 

  Utställning Sala är klara,  

  Ska vi jobba vidare med kiosken? 

 

e) Utbildningsansvarig informerar 

 Jaktlydnad kursen 7 st börjat och allt är bara bra. 

 Tränings helg med apportering  hos Lena G när ? ( juni el aug)  

 Vi spar beslut till 18 maj mötet. 

 Okt kurserna har vi kvar tillsvidare 

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 

 Inget aktuellt 



Golden retrieverklubben 

 Västmanlandssektionen 

 

 

 

 

 

g) Informationsansvarig informerar 

 Lena G fixar spalten, Eva C aktuella annonser 
  

§ 5 Övriga frågor 

 a) Valberedningen 

  Vi diskuterare och en del namn kom upp som vi skall fråga 

 

b) Goldendagen 11juni ex möte om dagen 26/4 hos Eva C kl. 18.30, högtalare  

 bokad. 

 

c) DM  

Konferensen bokad från fredag kl 18.00 till söndag 18.00 

samt 2 stugor till domare 1 natt lördag- söndag. 

Ulla Karin Lindberg frågas om meny förslag och prislista till supé och soppa. 

Ex möte om DM vem gör vad. 

 

d) Städdag på klubbstugan 6 maj kl 9.00 

 

e) Egen dag på klubben? 
 

§ 6 Nästa styrelsemöte  

 18/5  Johanna Viktorin  fikaansvarig  
 

§ 7 V. Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 

 

 

 Lisa Thunberg   Kristina Karlsson 

 V. Ordförande   Sekreterare 
 

 


