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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Magnus Karlsson, Väte 
            2017 05 16 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Sara Ahlgren, Erik Bergh, Ingmar Palmgren, 
Elisabeth Wickman, Morgan Hallgren, Michael Modin 
 
Anmält förhinder: Helge Ahlner , Lars Hargesson, Michael Modin, Åsa Sjöberg, Lotta 
Persson 
 
§1 Mötets öppnande  
Ordförande Erik Bergh hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte protokoll läses upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§4 Kassarapport  
Sara meddelar att ekonomin är god. Men varken jaktprov eller utställning är stängda.  
 
§5 Rapport från sekreteraren  
Vi ska bli bättre på att lägga ut information om våra prov / utställningar i Apportören. 
 
§6 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
 
Jagar sponsorer till höst-provet 
Kaninprovet är eftertraktad och träningsdag i samband är efterfrågad. 
Vi hoppas på extra pengar ifrån HS för extra utsättning av fasaner. 
Träningshelgen gick jämt upp. 
   
§7 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Valpkurs startar 20/5 för både spaniel och retriever 
Kristina har haft allmänlydnadskurs 6ggr både hos Ingemar och hos Stefan Hellström 
Maria i har haft inför NKL kurs  
Träningshelgen gick inte plus men det var enligt budget, SSRK stod för halva kostnaden. 
Jaktprov 12 - 13/5 alla klasser men bara 2 startande i Elit. 
Tränings 
Vi har köpt in ny frys p g a av fulla frysar vi har nu 4st 
	  



 
 
§8 Rapport från Tollaransvarig 
 
Planeringen för tolling-provet pågår. Första inköp av vilt är klart och flera intresserade från 
fastlandet hör av sig. Går ut i närtid med mer info kring hur dom ska boka båt m.m. 
      
 
§9 Rapport från viltspårssekreterare  
Vi har haft ett rörligt viltspårsprov 17/4 4st deltagare 
Ordinare prov 30/4 14 deltagare detta gick plus 
Kommer reportage i tidningen om ordinarie 
23/5 klubbmatch mot taxklubben 
6 anmälda till rörligt prov som ska hållas innan 31/5 
Anmält Pia Andersson till SM 
Viltspårkurs 6 började 5 avslutade 5 tillfällen gick plus 
 
§10 Rapport från utställningssekreterare  
 
180/182 anmälda men vissa avhopp  
Nästa år kommer vi bara skicka ut på mail ej post. 
Bara positiv feedback alla ink domare och dommarelever 
Jobbet flöt på bra planet blev försenat på fredagen 
Nya popup-tältet fungerade jättebra vi skulle behöver gå igenom tälten för att se vilka som är 
bra. 
Vandringspris Wisborgen till Siw Hederstedt andra till jakt gick också ut men ej på spaniel  
sidan.  
Bläsanden Saknar vi statuer för 
 
Nästa år 5 - 6/5 2018 domare klara. 
4 - 5/5 2019 
 
Vi får ta kontakt med regionen redan nu inför nästa år. 
 
Kommer reportage i tidningen 
 
§11 FB-R 
 
Har skrivit reportage till Apportören med bilder.  
 
§12 Gotlandshunden statuer 
 
Bordläggs till nästa möte 
 
§13 Övriga frågor 
 
Magnus drog lite ifrån funkisträffen. 
Morgan åker på fullmäktige 
	  



 
 
§14 Nästa möte  
Nästa möte blir den 20/6 kl. 19.00 hos Helge 
 
§15 Mötet avslutas. 
Erik tackar och avslutar mötet. 
 
 
  
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Erik Bergh    Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare	

	


