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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Hos Lotta Persson, Gnisvärd 

            2016 05 04 

 

 

Närvarande: Morgan Hallgren, Lotta Persson, Charlotte Wierth, Ingmar Palmgren, Gittan 

Torndal, Sara Ahlgren, Lars Hargeson, Pelle Hultnäs och Helge Ahlner. 

 

Anmält förhinder: Åsa Sjöberg, Hugo Hägg och Erik Bergh 

 

§15 Mötets öppnande  
Vice ordförande Morgan Hallgren hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

  

§16 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

§17 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte protokoll läses upp, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§18 Kassarapport  
Sara meddelar att kassan är mycket god då anmälningsavgifterna för dubbelutställningen 

inkommit.  

Ekonomin från B-provet är inte klart ännu. 

   

§19 Rapport från sekreteraren  
Funktionärsträffen 2017 blir 22 – 23 april och Fullmäktige 2017 blir 20 – 21 maj.   

 

§20 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel  
Träningsdagen 9/4 med spaniel hade 7 deltagare och var mycket lyckad. 

Det mesta inför höstens kurser och prov är klart. 

      

§21 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 

Åsa är ej närvarande men har lämnat rapport.  

Träningsdagen 9/4 retriever hade två grupper med 16 deltagare, några med hund och några 

utan hund. 

B-provet kördes under en dag 30/4 med alla klasserna. Det var 14 startande och Marie 

Göransson var provledare för dagen.  

På söndagen hade domaren Reine Hansson kurs för alla funkisar vilket var uppskattat. 

I juli har vi WT och det behövs många funkisar! 

Det har kommit nya regler för WT att man får ej kasta t ex mörkgrön dummie mot mörk 

bakgrund vilket gör att vi har behov att köpa in fler dummies. Vi kan använda de gamla vid 

träningar. 

 

Beslut: köpa in cirka 20 dummies. 

 



      2(3) 

Beslut: Ny viltfrys får köpas in till retrieversidan.   
 

§22 Rapport från Tollaransvarig 

Lars berättar att på träningsdagen 9/4 deltog tre tollare i retrievergruppen. 

Annars inget nytt för närvarande. 

 

§23 Rapport från viltspårssekreterare  

Pelle och Ingmar har haft kurs med 8 deltagare. Sissi och Ylva har också haft kurs med 10 

deltagare. 

Den 8/5 är det Viltspårsprov med 26 startande. Det var lite problem att få tag i domare då 

Taxklubben hade prov samtidigt. 

Klubbmatchen är 24/5 då SSRK och Taxklubben möts. 

Anmälan till SM görs av den startande själv. Angående bidrag till SM hänvisar vi till 

protokoll 2014 05 14 §22 Övriga frågor, Viltspårs SM ”Vi beslutar på årsbasis om hur 

mycket vi kan bidra med pga avdelningens ekonomiska situation. Vi bestämmer att som 

riktlinje ska vi ge ett bidrag på högst 500 kr. Man måste ansöka om bidraget.” Detta gäller 

alla  SM starter. 

Pelle berättar lite från Funktionärsträffen, Caroline Hagström har valts till ny 

viltspårsansvarig  HS. Fr o m 7/4 får även viltsvinsklövar användas. Det är ett nytt regelverk 

med några små förändringar.  

Gotland bör uppdatera sin domarlista. 

Eventuellt kommer domarkonferensen för Viltspår att läggas på Gotland i november2016. 

Nästa års viltspårsprov bör ligga 1 vecka tidigare än i år och blir 29/4 med 30/4 som 

reservdag. 

Ingmar redovisar ekonomin för sin och Pelles kurs och den gav ett positivt resultat. 

 

§24 Rapport från utställningssekreterare  

Gittan berättar att Utställningen 2017 är bokad till 6 – 7/5. 

Årets utställning har 11 raser anmälda. På lördagen är det 229 utställare och på söndagen 225, 

vilket ger rekord. Gittan har varit tvungen att ordna dispens från Kennelklubben för att 

domarna ska få döma så många. Hon har även ordnat att en ringsekreterare stannar extra för 

att allt ska hinnas med. Funkisar finns tillräckligt. Bra sponsorer med fina priser! Gittan 

undrar om det finns någon som vill gå på domarmiddagen. 

Gittan berättar att det skulle behövas köpas in ett program, Katalog för PC. Det tar en enorm 

tid för att hantera alla papper och resultat och detta program skulle förenkla det hela avsevärt! 

Diskussion följer. 

 

Beslut: Inköp av program Katalog för PC.   

 

§25 FB-R 

Gittan som är sammankallande meddelar att inget nytt har hänt sedan föregående protokoll. 

 

§26 Övriga frågor 

Samordnat kalendarium 

Pelle undrar om det finns något samordnat kalendarium för olika jaktprov, viltspår osv för de 

olika klubbarna så som kennelklubben, taxklubben, SSRK osv men tyvärr finns det inte det. 
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Köpjakt 

Åsa jobbar vidare med köpjakt på fastlandet. Vi skulle då kunna erbjuda våra medlemmar att 

delta som hundförare eller att köpa skytteplats. Vidare information kommer. 

       

Uppflogsmaskin 

Morgan diskuterar lite om framtida inköp av en uppflogsmaskin. 

 

§27 Nästa möte  
Nästa möte blir tisdag 14/6 kl 19.00 hos Morgan i Fröjel. 

 

§28 Mötet avslutas. 

Morgan tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Hallgren   Charlotte Wierth 

  

Vice ordförande                                             Sekreterare 

 

 


