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Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion 2019-04-02 

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 

WT i slutet av sept. Ötjärn 28 Johan Fogelberg o Ankie Claesson hjälper till. 
Studiefrämjandet jobbar som vanligt , vi kör igång med våra verksamheter- 

 b) Kassören informerar 

 Ekonomin är i god balans och följer budget. 

 c) Jakt informerar 
1  Ötjärns provet domare o funktionärer ordnade, Eva H hämtar vilt, Eva B ordnar 

med PM 

2 Vad träningen har börjat men i Salbohed det var 13 st hundar 

3 Prova på kurs i apportering i Salbohed Eva B jobbar vidare med den. 

 d) Utställningsansvarig informerar 

  Oktober Utställning bokad till Hallstahammar samma kostnad.  

  Samt lagt en förfrågan till 2020 med Club Show ej fått något svar 

  Eva C jobbar vidare med domarfrågan till Goldendagen samt DM  

e) Utbildningsansvarig informerar 

  ABC kurs första hjälpen till Hösten, Trimning och Utställnings träning  

  planeras till i vår,  

  Kurs i jaktlydnad för Ammie Eklund till hösten. 

  Vi kan få låna plan av Skultuna BRK för träning de hör av sig 

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 

 Susanne Ljunggren vill går kurs som funktionär till funktionsprov FB-R. 

 Vi rekommenderar  henne 

 Susanne förmedlar kontakter om förfråga inkommer  

g) Informationsansvarig informerar 
 Spalten ordnas till 21 april 

 

§ 5  Övriga frågor 

a) Uppskattade föredrag på Sektionsdagarna 

b) Boka Skanzör till DM lika som i fjol.( konferensen fre. kl 18 till sön kl 17  

samt 2 4-bädds stugor till domare) 
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c) Näste möte ordna grupper som jobbar med DM 

d) Janne kollar med Anita O hur vi ser sektions tillhörighet nu när SSK håller i 

        medlemsregistret. 

 

§ 6 Nästa styrelsemöte  

 7 maj hos Marika Stålverksgatan 89 Västerås  

 

§ 7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 

 

 

 

 

 Jan Ytterbom  Kristina Karlsson 

 Ordförande  Sekreterare 

 
 


