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Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion 2019-05-07 

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 

Medlemskap i rätt sektion bör vi kolla upp, man har rätt att vara medlem i vilken 

sektion som helst i landet. 

 b) Kassören informerar 

 Ekonomin är i god balans och följer budget. 

 

Men viktigt att om man inte kan åka på konferens eller kurs som man är anmäld  

till tala om det god tid så det går att ordna ersättare, annars får man själv stå för  

kostnaderna 

c) Jakt informerar 
1 Ötjärn är under kontroll 

2 Prova på kurs för nybörjare i Lånsta datum bestäms nästa möte.+ pris 

 d) Utställningsansvarig informerar 

  Oktober26 okt Utställning bokad till Hallstahammar samma kostnad.  

  Hallstahammar är bokad för utställningar nästa  år 22 feb och 17 okt (officiell  

  utställning) 

  Eva C jobbar vidare med domarfrågan till utställningarna.  

e) Utbildningsansvarig informerar 

  ABC kurs första hjälpen till hösten vintern, 

  Kurs i jaktlydnad för Ammie Eklund till hösten. Kolla datum- 

  Vi kan få låna plan av Skultuna BRK för träning vi jobbar vidare med det. 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 

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

 Susanne förmedlar kontakter om förfråga inkommer  

 Info om FB-R lägg ut på hemsidan Susanne ordnar underlag 

g) Informationsansvarig informerar 
 Är Ok 

 

§ 5 Övriga frågor 

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

      2 4-bädds stugor till domare) Kolla meny förslag med UllaKarin. 

     Annons läggs ut på hemsidan. 
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b) Goldendagen 16 juni hjälps åt att fixa funktionärer. 

c) WT 28 sep i Ötjärn domare nästa ok. Janne ordnar annons   

 

§ 6 Nästa styrelsemöte  

 4 juni hos Eva Carlin Uppsala gård Västerås 

 

§ 7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 

 

 

 

 

 Jan Ytterbom  Kristina Karlsson 

 Ordförande  Sekreterare 

 
 


