
 GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

            Västmanlandssektionen 

Protokoll fört vid sammanträdet, utomhus hos Eva Berg med, styrelsen för Golden 

Retrieverklubbens Västmanlandssektion 2021-01-10.  

 

Närvarande: Jan Ytterbom, Ingela Mathisen Andersson, Susann Ljunggren, Pia 

Lövgren, Eva Carlin, Eva Berg 

Frånvarande: Kristina Karlsson, Ingegerd Eriksson, Marika Larsson 

§ 1. Ordförande Jan Ytterbom förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen för sammanträdet godkändes. 

§ 3. Föregående mötesprotokoll godkändes 

 Ändring paragraf 4 f. Susanne jobbar vidare för att bli testledare. 

§ 4. Rapporter: 

a)   Ordförande 

Förslag att anordna goldenpromenader på t ex Björnön i Västerås under 

våren. 

Ordförande informerade om hur man håller telefonmöten om det skulle 

behövas för styrelsemötena. 

            b)    Kassören informerar 
Ekonomin är god. Ang rosetter till Goldendan och DM. Har beställts från     

England. Ingegerd kollar om det har blivit andra priser nu. 

c)  Jaktansvarig informerar 

Inoff B-prov 13 maj i Ötjärn. Det är ok från Anki och Johan att vara där. 

Johan dömer ÖKL och Anki har erbjudit sig att döma NKL. Fråga har 

ställts om EKL. Beslut togs att vi kan genomföra EKL om vi kan ha vilt på 

EKL då vi kan köra med  2 rutor och att vi får tag på mera vilt. Beslut togs 

att höja startavgiften till 300kr. Sista anmälningsdag 30 april. 

d)  Utställningsansvarig informerar 

Diskussion gällande utställningen i februari om vi skall flytta den eller ställa 

in helt. Beslut togs att vi ställer in.  

Goldendagen bestämdes till den 13 juni hemma hos Eva Carlin.  



DM 4-5 sept. Skanzö bokas. Janne tar kontakt med Kristina för bokning. 

e) Utbildningsansvarig informerar. 

Inget att rapportera 

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 

Susanne har skickat in en ansökan för att bli testledare. 

 

g) Informationsansvarig informerar 

Pia har koll på infospalten till tidningen 

§ 5.           Övriga frågor 

                  Eva Carlin utsågs som representant till goldenfullmäktige den 21 mars. 

 

§ 6.             Nästa styrelsemöte 

                   11 april kl 13 hemma på logen hos Eva Carling 

§ 7. Ordförande förklarar sammanträdet avslutat 

 

 

 

 

 ……………………  ………………………….. 

 Jan Ytterbom  Eva Berg 

 Ordförande   Sekreterare 

 


