
  
  

  1/2 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2014-09-30 

Närvarande:  

Ordförande Eva Carlin, Kent Petherbielke, Eva Winberg, Emma Hartikainen, Kristina 

Karlsson, Jan Ytterbom, Ingegerd Eriksson, Eva Holmqvist adjungerad.  Ann-Sofie 

Zetterljung,  Eva Berg,  

 

 

§ 1 Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

 

§ 3 Förra mötesprotokollet. 

 Protokollet gicks igenom.  

 

§ 4 Rapporter: 

 

a) Ordföranden 

Kontrakt med Hallstahammars BK klart för underskrift. 

Kent tar över ordförandeskapet. Eva C blir utställningsansvarig. Sofia hjälper till. 

 

b) Kassören  

Sektionens ekonomi är god som vanligt. Rosetter är inköpta så det räcker ett tag. 

Diskussion om stugorna till DM. Någon måste ansvara för dem. Ingegerd 

informerade om kortläsare och kostnaderna för en sådan. Beslut togs att vi skulle 

vänta med att skaffa någon 

c)  

 Jaktansvarig 

Raskampen i november. Diskussion hur/vem som skall ansvara.  Kristina håller i 

träningarna. Datum bestämdes till 8 eller 15 nov. 

 

d) Utställningsansvarig  

Eva C informerade om kommande utställningar. 

 

e) Utbildningsansvarig 

Valpkurs pågår med 9 st valpar. Förfrågan har kommit om apporteringskurs för 

nybörjare. Beslut togs att vi skulle lägga ut på facebook för anmälan av intresse och 

nivåer. Diskussion om samarbetet med kurser mellan H:BK och GRK. 
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f) Mentalitets- och Funktionsansvarig 

FB:r har hållits. Banan och provet fungerade bra. Planerar en ny beskrivning till 

hösten. Eva H skall skriva ihop något för att göra lite reklam. 

MH-bana byggd på H-BK och prov planeras till våren. Eva H kollar med H-BK om 

hon kan få komma och informera om MH på något medlemsmöte. 

 

g) Informationsansvarig  

Sista manusdag 27 okt. Diskussion vilka punkter som skall med. 

 

§ 5 Övriga frågor: 

a) Hemsidan. Den nya sidan har lagts ut. Längst ner på sidan skall det skrivas något 

om vår sektion.  

b) Frys har köpts in. 83 liter, 4 lådor. Eva H köper in en garderob. 

c) 4 dec har H-BK medlemsmöte. Vi hör om vi kan ha det tillsammans. Eva H hör 

med dem 

 

§6 Nästa styrelsemöte 

 Nästa möte 25 nov hemma hos Eva Berg kl 18.30. Eva B ordnar med julbord från 

Fallet.  

     

 

§7   Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

  

 

 Eva Berg  Eva Carlin 

 Sekreterare  Ordförande 

 
 


