
Golden retrieverklubben 

 Västmanlandssektionen 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion 2018-11-20 

Närvarande: Elisabet Thunberg, Ingegerd Eriksson, Eva Carlin, , Susanne Ljunggren, 

Marika Larsson, Kristina Karlsson.  

Valberedningen Eva Holmqvist, Sonja Roswall, Anette Jakobsson 

Förhinder: Kent Petherbielke  

 

§ 1 Ordförande Elisabet Thunberg förklarade sammanträdet öppnat,  

och tackade Sussanne för god mat. 

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 

§ 3 Förra mötesprotokollet godkändes  

 

§ 4 Rapporter 

a) Ordförande 

Inget särskilt 

 b) Kassören informerar 

Ekonomin är i god balans. Sala utställningen gick ej så ekonomiskt bra få  

anmälningar. Guldhunds beställningen  har kommit. 

 

 c) Jakt informerar 
 1 Vad avslutning med Vad mästerskap har avverkats,  

  2 Raskampen var rolig golden hade 2 lag.  

 

 d) Utställningsansvarig informerar 

  Open Show Sala blir 23 feb och 26 okt 2019. 

  Domare till Sala nästa är klara. 

  Domare till DM och Goldendagen ej klara 

 

e) Utbildningsansvarig informerar 

Apporterings kursen för Pia Holmlund varit jätte bra alla vill fortsätta 

Önskemål om nybörjar apporterings kurs  

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 

 Inget just nu 

 

g) Informationsansvarig informerar 
 Spalten inskickad 

 

§ 5 Valberedningen 

Vi diskuterade vilka som ställer upp på omval,  

så diskuterades och lämnades för slag på personer som skulle till frågas  

Vi saknar bland annat suppleanter.  
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§ 6 Övriga frågor 

a) Reseersättningar Tas upp på årsmöte till beslut.  

      Gör ett förslag vilka ersättningar till nästa möte 

b) DM enkäten analyseras och sammanställs till nästa möte, hur går vi vidare  

c) Motioner till årsmötet fanns inga. 

d) Årsmötet 10 feb. på Hässlöflygförening Hässlöbygata 10 lägg ut på hemsidan  

Inoff jaktprov i Ötjärn 11 maj annons till nästan möte. 

e) Domare och funkispresenter olika förslag diskuterades Ingegärd kollar vidare 

f) Tänk på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till nästa möte, Eva  

skickar föregående års så vi har ett underlag . 

 

§ 7 Nästa styrelsemöte  

 11 dec hos Eva Carlin Uppsala gård Västerås 

 

§ 8 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 

 

 

 

 

 Elisabet Thunberg  Kristina Karlsson 

 Ordförande   Sekreterare 

 
 


