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Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion 2019-03-05 

Närvarande: Jan Ytterbom, Ingegerd Eriksson, Ewa Carlin, Marika Larsson, Eva Berg

  Susanne Ljunggren, Pia Lövgren, Kristina Karlsson,  

Förhinder Kent Petherbielke 

 

§ 1 Ordförande Jan Ytterbom  förklarade sammanträdet öppnat,  

 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokollet godkändes  

 

§ 4 Rapporter 

a) Ordförande 

1. Föreläsning i sambad med Golden fullmäktige om ”Mentalitet – orsak och  

     verkan. Hur påverkar du hunden” läggs ut på hemsida o FB 

2 Föreläsning om första hjälpen med Ulrika Nordvall 

3 Förfrågan om vi fortsätter samarbetet med Studiefrämjandet ordf. tar kontakt  

    att det gör vi. 

 b) Kassören informerar 

 Ekonomin är i god balans och följer budget. 

 Utställning 23 feb gav gott ekonomisk resultat 

 c) Jakt informerar 
1  Ötjärns provet domare o funktionärer ordnade 

Kommer att använda insatserna iställer för skott då det blir mer ekonomiskt 

2 Pris till bästa Golden  i båda klasserna delas ut, Foder priser från Royal 

undersöker. 

 d) Utställningsansvarig informerar 

  Utställning i Hallstahammar var mycket positiv  

  Vi har redan bokat till oktober utställningen. 

  Samt lagt en förfrågan till 2020 med Club Show 

  Eva C jobbar vidare med domarfrågan  

e) Utbildningsansvarig informerar 

  ABC kurs första hjälpen, Utställnings träning, Novis Apportering , 

  Kurs i jaktlydnad för  Ammie Eklund 

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 

 Inget just nu. Får vi någon förfrågan får vi undersök då. 

 

g) Informationsansvarig informerar 
 Spalten ordnas till 21 april 
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§ 5  Övriga frågor 

a) Styrelse mötesdagar resten av året 6/8, 24/9, 19/11, och 7/1 2020 

b) Medlems önskemål 

Ett har kommit in, nybörjar träning (apport) prova på. 

c) VT till hösten i slutet av sept eller början okt. Janne o Eva B jobbar vidare  

d) Till hösten dag då vi tillverkar koppel o halsband med Kerstin Andersson. 

e) Förslag att låna Skultuna BK:s plan för lydnadsträning tex var 14 dag.. 

 

 

 

§ 6 Nästa styrelsemöte  

 2 april hos Janne Varggränd 12c Sala  

 

§ 7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 

 

 

 

 

 Jan Ytterbom  Kristina Karlsson 

 Ordförande  Sekreterare 

 
 


