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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Ronnings, Eke  

            i samband med julbord 

            2016 12 08 

 

 

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

Lars Hargeson, Erik Bergh, Ingmar Palmgren, Morgan Hallgren, Hugo Hägg, Åsa Sjöberg, 

Helge Ahlner samt valberedningens ordförande Maria Isberg 

 

Anmält förhinder: - 

 

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

  

§84 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

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

 

§86 Kassarapport  
Sara meddelar att ekonomin är god.  

   

§87 Rapport från sekreteraren  

Den 15 januari 2017 är det manusstopp till Apportören.  

Avdelningen har fått brev från HS som gäller ”Avtal och inloggning i SSRKs 

medlemsregister”. Vi beslutar att Sara Ahlgren ska ha inloggningsansvar till ”Stora kollen”. 

Erik och Sara skriver under avtalet som sedan skickas till HS.  

 

§88 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 

Morgan berättar att man arbetar på med Spanielprovets 40-års jubileum till hösten 2017.  

Morgan och Ingmar har dömt SM i Hubertus 3 – 4 december arrangerat av JIS. Pelle Brobäck 

vann med sin cocker Stawaskogens Yoyo. 

Mona Stengård har tillfrågats om hon kan hålla i vårens internat. 

      

§89 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 

Åsa rapporterar att det är lugnt just nu. Anna Lydahl har avsagt sig viltfrysarna för retriever 

men Ylva Melin tar över. Det behövs som vanligt vilt till frysarna. Erik har kontakt på 

fastlandet för att köpa bl a änder.  

 

§90 Rapport från Tollaransvarig 

Lars berättar att det är fortsatt lugnt men man siktar på ett höstprov. 
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§91 Rapport från viltspårssekreterare  

Alla som anmält sig har fått gå Rörligt prov under hösten. Gittan Torndal med sin flat 

Conover´s New Year´s Night blev Viltspårschampion. 

HS kommer till ön och vill träffa domarna en fredag i januari, avdelningen bjuder då på en 

lättare förtäring. 

Domarreglerna är beställda till en kostnad på 200 kr. 

 

§92 Rapport från utställningssekreterare  

Gittan har inget att rapportera just nu, lugnt. 

 

§93 FB-R 

Gittan rapporterar att Studiefrämjandet betalar resa för testledare och beskrivare i vår. 

 

§94 Övriga frågor 

Årsmöte 

Verksamhetsberättelsen för respektive område ska skickas till Charlotte före 31 januari. 

Valberedningen och styrelsen diskuterar inför årsmötet. 

 

Kurshelg retriever/spaniel 

Gemensam kurshelg för både spaniel och retriever är bokad 1 april. 

 

Gotlandshunden 

Gittan påpekar att det bör göras vissa ändringar när det gäller statuter för Gotlandshunden, 

punkten bordläggs till nästa möte. 

 

§95 Nästa möte  
Nästa möte blir tisdag 31 januari kl 19 hos Ingmar, Halla. 

 

§96 Mötet avslutas. 

Erik tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

  

 

 

………………………………….  ………………………………… 

Erik Bergh    Charlotte Wierth 

  

Ordförande                                              Sekreterare 


