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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Hos Lars Hargeson, Lummelunda 

            2016 10 04 

 

 

Närvarande: Pelle Hultnäs, Lotta Persson, Charlotte Wierth, Gittan Torndal, Sara Ahlgren, 

Lars Hargeson, Erik Bergh och Helge Ahlner. 

 

Anmält förhinder: Ingmar Palmgren, Åsa Sjöberg, Hugo Hägg och Morgan Hallgren. 

 

§57 Mötets öppnande  
Ordförande Erik Bergh hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

  

§58 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

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

 

§60 Kassarapport  
Sara meddelar att ekonomin är god. Retrieverprovet betalt och klart. Hemsidan är betald för 1 

år framöver. Återigen har vi fått påminna om att få våra medlemspengar utbetalda. 

   

§61 Rapport från sekreteraren  

Den 15 oktober är det manusstopp till Apportören.    

 

§62 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 

Kaninprovet 3 september var fullt och mycket uppskattat av hitresta startande. 

Höstens vattenträning är avklarad. Vattenprovet har hållits och det startade två hundar men de 

blev ej godkända. 

Det årliga spanielprovet i Roma blir 21 -  23 oktober. 

      

§63 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 

Åsa är ej närvarande men har rapporterat vidare. Höstens B-prov hade 35 startande och det 

var budgeterat för ett minusresultat vilket det blev. 

Maria Isenberg har haft jaktlydnadskurs med fem deltagare och kursen gav ett plus resultat. 

Åsa Sjöberg har haft valpkurs med fem deltagare och den kursen gav också ett plus resultat. 

Det pågår en kurs, inför nkl, men deltagarantalet är lågt.  

 

§64 Rapport från Tollaransvarig 

Lars berättar att det finns ett intresse för att man anordnar ett dubbelprov hösten 2017 här på 

Gotland. Annars är det fortsatt lugnt. 
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§65 Rapport från viltspårssekreterare  

Pelle rapporterar att Ordinarie viltspårsprov hållits med 10 startande och provet gav ett plus 

resultat. 

Det finns deltagare som väntar på rörliga prov. 

 

§66 Rapport från utställningssekreterare  

Gittan jobbar med katalog för PC. Man har utställningsmöte nästa vecka. 

Beslut: att köpa in två tält som används till utställningen men kan även användas vid 

jaktprov. 

 

§67 FB-R 

Gittan rapporterar att hennes tjänstgöring är klar och hon är godkänd för att vara funktionär. 

Man kommer att ha två träffar till våren.  

 

§68 Övriga frågor 

Beslut: att köpa in en Uppflogsmaskin.  

Den kan sedan hyras ut mot en summa som vi återkommer till, men den ska återlämnas i gott 

skick. 

 

Championatstallrik 

Gittan kommer, så länge att sköta om beställning av Championatstallrikar till de som i 

avdelningen blivit Champion under året. Man lämnar ett foto på sin hund och sedan blir den 

avporträtterad på en fin porslinstallrik som delas ut på Årsmötet. Christina Storm heter hon 

som målar tallrikarna. 

 

Kurshelg retriever/spaniel 

Vi fortsätter att diskutera en kurshelg till våren 2017 som gäller både spaniel och retriever. 

 

Funktionärsträff och FM 2017 

Funktionärsträff 2017 är bokad till 22 – 23 april. 

Fullmäktige hålls 20 – 21 maj. 

 

§69 Nästa möte  
Nästa möte blir tisdag 8/11 kl 19.00 hos Pelle i Halla och dagordningen blir två punkter: svara 

på remissen till HS och planering av funkisfesten. 

 

§70 Mötet avslutas. 

Erik tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

  

 

 

………………………………….  ………………………………… 

Erik Bergh    Charlotte Wierth 

  

Ordförande                                              Sekreterare 


