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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion hos Eva Berg i Salbohed 2014-11-24 

 
Närvarande:  

Vice Ordförande Kent Petherbielke, Eva Winberg, Ingegerd Eriksson, Kristina Karlsson, 

Monica Svedlund, Jan Ytterbom, adj Eva Holmqvist,  Eva Berg,  

 

 

§ 1 Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

 

§ 3 Förra mötesprotokollet. 

 Protokollet hänskjuts till nästa möte..  

 

§ 4 Rapporter: 

 

a) Ordföranden 

Samarbetsavtalet med Hallstahammars BK påskrivet och klart. 

Västmanlandssektionen hjälper till på Goldenspecialen med bl.a utställningen 

Medlemsmöte tillsammans med H-hammars BK. Diskussion om vad vi skall ta upp. 

Diskussion vad verksamhetsberättelsen/plan skall innehålla. Alla tänker till. Tas även 

upp på medlemsmötet.  

 

b) Kassören  

Sektionens ekonomi är mycket god som vanligt.  

 

c) Jaktansvarig 

Diskussion ang föslagen till jaktkurs. Diskussion om hur vi ska organisera allt och 

hur vi skall få fler att vara med att jobba och organisera olika aktiviteter och prov. 

Monica tittar på datum till inoff jaktprov i Ötjärn. Förslag 14 maj 2015. 

 

d) Utställningsansvarig  

Allt klart inför DM:et  

Rickard Vaerlien domare på utställningen Goldendagen. Open Show i feb domare 

klara, Nils kommer och ögonlyser. 

 

e) Utbildningsansvarig 

Förslag inkommit från Ann-Sofie ang olika jaktkurser. Stort intresse för att gå bland 

medlemmarna. Vi beslutade att kurserna skall hållas på H-hammars BK. Eva H 

kollar om det är ledigt. Diskussioner om vilka som skall hålla i kurserna. Skall vi 
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hålla själva eller ta in instruktörer utifrån. Ann-Sofie håller för de som är riktigt 

nybörjare. 

 

 

f) Mentalitets- och Funktionsansvarig 

MH-banan byggd och godkänd. Återkommer till nästa möte med datum för MH och 

funktionsbeskrivning. 

 

g) Informationsansvarig  

Inget att rapprotera. 

 

 

§ 5 Övriga frågor: 

a) Studiefrämjandet vill gärna komma till nästa styrelsemöte och informera vad de 

kan erbjuda. Eva H är kontaktperson och meddelar att de är välkomna. 

b) Hallstamannars BK vill gärna ha mer samarbete med oss. T ex att vi ordnar en 

prova på dag så vi kan prova bruks och de apportering.. 

 

§6 Nästa styrelsemöte 

 Nästa möte 13 jan på Hallstahammars BK kl 18.30. Kristina K tar med fika. Vid 

mycket snö träffas vi hemma hos Kristina. Valberedningen skall också bjudas in

  

    

 

§7   Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

  

 

 Eva Berg  Kent Petherbielke 

 Sekreterare  Vice Ordförande 

 
 


