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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Lars Hargesson, Lummelunda 
            2017 08 29 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Sara Ahlgren, Erik Bergh, Ingmar Palmgren, 
Elisabeth Wickman, Morgan Hallgren, Lars Hargesson, Michael Modin, Åsa Sjöberg, Lotta 
Persson 
 
Anmält förhinder: Michael Modin, Helge Ahlner 
 
§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.  
Valpkurs gav överskott 
Träningskurs gav överskott 
”Inför nybörjare” gav överskott 
””Prova på” kurser gav överskott 
WT-träning gav överskott 
Vattenträning gav överskott 
WT gav överskott 
 
§5 Rapport från sekreteraren 
Skickade in till Apportören. 
 
§6 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vattenträningen klar 
Alla blev godkända på Vattenprovet. 
Ingemar och Erik är mat och logi kommitté till Romaprovet. 
Vi sätter snart ut 40 fasaner till 
Kaninprovet på lördag 2/9. 
Ingemar har fixat sponsring ifrån Jaktia och Hallafoder. 
Vi söker fortfarande sponsorer till Romaprovet. 
Fält-träning drar igång torsdag 12/9 17: 
	  



§7 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
B-prov nu i helgen 1 - 3/9 i Fröjel. 

Det har varit strul med fåglarna vi köpte ifrån SSRK Östra men det kommer ner ned nya med 
en deltagare på provet. 

16 – 17/9 praktiskt jaktprov och KKL Domare: Roger Westman. 

Spanielprov och retriverprov på samma helg behöver vi se om vi kan undvika. 

Vi har fått problem med markägare dem vill nu ha betalt för att upplåta sin mark. 
Vi behöver boka tränare till träningshelg nästa år nu. 7 - 8/4. 
 
§8 Rapport från Tollaransvarig 
Vi har haft ett väldigt lyckat tolling-prov 19 – 20/8 13 hundar till start. 
Vi ska söka aktivitetsbidrag från tollarklubben. 
Men vi kommer gå minus på detta prov.    
 
§9 Rapport från viltspårssekreterare  
Det var domarträff 3/7 med Caroline Hagström i Dalhem 
En pudel blev godkänd i anlag 
Bo Mellin kanske kan bli ny viltspårsdomare. 
Lisa ska tillskriva huvudstyrelsen om att han ska bli domare. 
23 – 24 /9 viltspårs-prov 
 
§10 Rapport från utställningssekreterare  
Lövsta bokat till nästa år 
Tommy Högren gör nya inplastade skyltar. 
 
§11 FB-R 
Vi väntar på att det ska bli nån testledare utbildning. 
 
§13 Övriga frågor 
Det diskuterades om vi ska sponsra en medlemsjakt men styrelsen beslutade att vi ska lägga 
pengarna på evenemang som gynnar större bredd hos föreningen. 
 
Utbildning av funktionärer, t ex WT – domare, provledare, kommissarier, vattenprovsdomare 
Sätter upp detta som en punkt på nästa möte. 

Vorstehklubben funkismöte hotell dalhem 4/9 provet är 4 – 8/10 
 
Nästa möte blir den 3/10 kl. 19.00 hos Lotta.  
 
§15 Mötet avslutas. 
Erik tackar och avslutar mötet. 
  
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Erik Bergh    Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare	


