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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Ingmar Palmgren, Halla 

            2017 01 31 

 

 

Närvarande: Pelle Hultnäs, Gittan Torndal, Sara Ahlgren, Lars Hargeson, Erik Bergh, 

Ingmar Palmgren, Hugo Hägg, Åsa Sjöberg, samt Sissi Johansson (separat info om 

viltspårssektorn av Hugo) 

 

Anmält förhinder: Lotta Persson, Charlotte Wierth, Morgan Hallgren, Helge Ahlner. 

 

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

  

§98 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

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

 

§100 Kassarapport  
Sara meddelar att ekonomin är god.  

   

§101 Rapport från sekreteraren  

Förfrågan har inkommit ang. att få lägga in blänkare om jägarexamenskurs på vår hemsida. 

Mötet avslår detta. 

 

§102 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 

Ingmar rapporterade att Marcus Sjöborg kommer att hålla i kursen för spaniel 1-2/4. 

Inför 40-års jubileumet i höst behöver det sättas ut ungefär 50 fasaner samt att äska pengar 

från HS. 

Beslut: Klubben reserverar 10.000:- till fasanutstättningen.  

Beslut: Att tillskriva HS angående bidrag för jubileumet. 

   

§103 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 

Retrieverkursen 1-2/4 kommer att kosta 1200:-/person inklusive lunch. Utan hund 500:-

/person inklusive lunch. Man kommer att dela in kursen i 2 grupper med 8-10 personer/grupp. 

Ena gruppen för ekipage som planerar att starta i nkl och den andra gruppen för ökl/elit 

ekipage.  

Erik Bergh lagar luncherna. Ev. kommer det att vara en gemensam middag på lördagskvällen.  

 

Övriga planerade aktiviteter: 

 WT 22/7 

 KKL 14-15/10 

 



Förfrågan har inkommit om att anordna unghundsderbyt 2017 men förfrågan har avslagit då 

vi är för små för att mäkta med arrangemanget. 

 

§104 Rapport från Tollaransvarig 

Lars berättar att ett dubbelprov planeras 19-20/8. Ligger då veckan efter tollarspecialen.  

Kontakt tas med fastlandet angående änder. 

      

§105 Rapport från viltspårssekreterare  

I år ligger de ordinarie viltspårsproven 29-30/4 samt 23-24/9.  

Ingmar och Pelle kommer att hålla en nybörjarkurs i vår innan de ordinarie provet. 

 

§106 Rapport från utställningssekreterare  

Gittan rapporterade att ringsekreterare och bestyrelse så gott som är klara. Kommissarie 

saknas fortfarande. 

Tillståndsansökan hos polisen inlämnad. Har blivit lite krångligare än tidigare. 

Gruppen jobbar på för fullt. 

 

§107 FB-R 

Gittan rapporterade att Tofta skjutfält ej är öppet för allmänheten men att vi får lov att vara på 

begränsad mark på fältets södra del. Alternativmark är VBK men detta genererar en kostnad 

för hyra av klubbstuga.  

 

§108 Övriga frågor 

Årsmöte 

Beslut att tillfråga Järnvägscaféet i Dalhem om att ha årsmötet där den 4/3 kl 18.00. 

Budgetförslaget för 2017 gicks igenom. 

Inbjudan skall skickas ut personligen till de som skall hämta ut sina championatstallrikar. 

Annonsering om mötet sker på hemsidan och på Facebook.  

Pelle Brobäck och Yoyo som skall representera Sverige på VM i Hubertus i Frankrike skall 

uppmärksammas med en blombukett. Ingmar bjuder in Pelle och ordnar med blommorna. 

Mötesordförande: Ingmar Palmgren 

 

Gotlandshunden 

Statuterna kräver lite större ändringar än vi trott så frågan bordlägges till styrelsemötet efter 

årsmötet. Skall då upp som en särskild punkt på dagordningen. 

 

§109 Nästa möte  
Nästa möte blir årsmötet den 4/3 kl 18.00  

 

§110 Mötet avslutas. 

Erik tackar och avslutar mötet. 

 

 

  

 

 

………………………………….  ………………………………… 

Erik Bergh    Birgitta Torndal 

  

Ordförande                                              Mötessekreterare 



 


