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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2015-01-13 

Närvarande:  

Ordförande Eva Carlin, Kent Petherbielke, Eva Winberg, Kristina Karlsson, Jan Ytterbom, 

Ingegerd Eriksson,.  Ann-Sofie Zetterljung,  Eva Berg, Eva Holmqvist adjungerad, Gunela 

Asp adjungerad. 

 

 

 

§ 1 Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

 

§ 3 Förra mötesprotokollet. 

 Protokollet gicks igenom.  

 

§ 4 Rapporter: 

 

a) Ordföranden 

Poängjakten är inskickad till huvudstyrelsen. Eva C jobbar med 

verksamhetsberättelsen till årsmötet. 

 

b) Kassören  

Sektionens ekonomi är god som vanligt.  Uppgifter skall fyllas i till Nordea för 

vidare internethantering. 

c)  

 Jaktansvarig 

Vilt är inköpt av Kristina K. Inoff. jaktprov i Ötjärn 14 maj. Gunela Asp fixar 

domare. Annons skall sättas in i Goldentidningen. Kent fixar det. 

 

d) Utställningsansvarig  

Nils är bokad för ögonlysning till Open Show 22 feb. Domare klara.  

 

e) Utbildningsansvarig 

Anita Norrblom prel.bokat 7,14,21,28 mars mellan kl 11-14. Hon tar 6 st deltagare i 

nybörjarklass med erfarna förare och för start i nybörjarklass, kostnad ca 1.600 kr/ 

deltagare.  Fortsättningskurs prel.bok 1 och 2 maj för start i öppen klass 6-8 deltagare 

kostnad 1.300 -1000 kr/ deltagare.  Kristina K håller i nybörjarkurs apportering för 

noviser. Tid bestäms senare. Viltspår med Lasse Lundberg 4 ggr, 5 deltagare. Han 

vill ha 4.000 kr då håller han med klövar. Intresselista på viltspår läggs ut på 
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hemsidan. Teorikurs den 18 jan för de som aldrig har provat jakt. Ann-Sofie Z håller 

i den. 

Diskussion om subventionering av kurser för medlemmar som hjälper till på 

aktiviteter.  

Beslut: Inga subventionering skall göras då det finns medlemmar som hjälper till och 

inte går på kurs och förslag finns att jobba med aktivitetskort för alla. 

Kent bokar Anita Norrblom och Lasse Lundberg.  

 

 

f) Mentalitets- och Funktionsansvarig 

MH den 25 och 26 april på banan som byggt på H-hammar BK.  Planer finns för att 

genomföra en FB-r finns. Datum kommer. 

 

g) Informationsansvarig  

Sista manusdag 20 jan. Det som skall vara med är Ötjärn 14 maj, kurserna för 

nybörjare och fortsättning, apportering för noviser, viltspår, Goldendagen 7 juni. MH 

och FB-r.   

 

§ 5 Övriga frågor: 

a) Valberedningen. Gunela Asp informerade om valberedningens arbete.  

b) Diskussion om grupper/kommittéer som ska jobba med våra aktiviteter som DM, 

Goldendagen, Jaktprov, utställningar mm.. 

c) Hundcafé 1 feb 2015 kl 10-12 på H-hammars BK. Diskussion om hur vi gör med 

ekonomin vid gemensamma aktiviteter. Beslut: Är det mindre aktiviteter som vi 

har tillsammans skall pengarna gå till H-hammar BK:s  kioskkassa. 

d) Provapådag tillsammans med H-hammars BK. Datum ej bestämt än. Förslag att 

tillsätta en grupp som planerar tillsammans med H-hammar BK 

 

§6 Nästa styrelsemöte 

 Nästa möte 8 feb på H-hammars BK. Konstituerande möte efter årsmötet som pågår 

mellan kl 16-18.  

 

§7   Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

  

 

 Eva Berg  Eva Carlin 

 Sekreterare  Ordförande 

 
 


