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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Lotta Persson, Gnisvärd 
            2017 10 03 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Sara Ahlgren, Erik Bergh, Ingmar Palmgren, 
Elisabeth Wickman, Morgan Hallgren, Lars Hargesson, Lotta Persson 
 
Anmält förhinder: Michael Modin, Åsa Sjöberg 
 
§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.  
Sara har tagit fram kostnader för swish bankkort etc och ett byte till LF Bank skulle spara 
pengar. 
Vi beslutade att byta till LF Bank vid årsskiftet och att vi ska skaffa bankgiro, bankkort och 
swish till föreningen. 
 
§5 Rapport från sekreteraren 
Inget att rapportera 
Kallelse till nästa möte skall ut 14 dagar innan mötet. 
 
 
§6 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Anmälningstiden till Romaprovet går ut 6 - 7/10 vi förlänger till den 11/10. 

Nästa år kommer Andy Robinson och dömer kaninprovet kanske även håller utbildning, detta 
kommer troligtvis gå minus men det är enligt budget. 

Klart med brukshotellet, öl provning och hundmat inför Romaprovet. 

Vi skapar en minnesplakett till Romaprovet i laminat med officiella SSRK Gotland logotyp. 

	

	 	



§7 Rapport från jaktprovssekreterare retriever/9 
Vi har haft praktiskt prov med 1 startade ekipage Åsa som blev champion, 
dagen efter hade vi KKL med 4 startande ekipage. 
1 - 3/9 hade vi jaktprov 39 startande i dem olika klasserna 
Det gick minus denna gång. 
Vi har många anmälda till kurser men vi har inga instruktörer 
Reedsweeper är bokade till 7 - 8/4 – 2018 
Vårprov 28 - 29/4 allaklasser 
Höstprovet är 7 - 8/9 
 
§8 Rapport från Tollaransvarig 
Vi planerar ett höstprov nästa år ev i slutet av september. 
Det har krockat med prov och då har vi inte haft plats i viltfrysarna. 
Vi får undersöka om vi måste köpa in fler viltfrysar. 
 
§9 Rapport från viltspårssekreterare  
7/9 var det rörligt prov och Siv Hederstedt med Lifsungstollarens Skrållan blev 
viltspårschampion. 
Ordinare höstprov 23/9 i sjonhem 8 deltagare i öppenklass domare var Ingemar Palmgren, 
Henrik Öhman och Joakim Åberg. 
Cissi och Yla startar kurs för nybörjare 
 
5 Anmälningar till rörligt prov ligger 
 
§10 Rapport från utställningssekreterare  
Kontraktet angående förtäring med gute labben uppsagt  
Ansöka för dubbelutställning 2020 inskickad 
 
 
§11 FB-R 
Vi väntar på testledarutbildning 
 
§12 Utbildning funktionärer 
CUA (certifierad utställnings ansvarig) utbildning vi saknar folk, Gittan frågar några 
potentiella. 
Vi försöker se om vi kan genomföra en provledare B-prov retriever utbildning på ön 
Ingemar kollar med Elsebeth om han kan gå nybörjar/vatten-domarutbildning. 
 
 
§13 Övriga frågor 
Championatstallrikarna 3st kända champions just nu vi kollar om det är fler som blivit 
champion i år. 
 
Magnus, Lars och Sara kollar på ny plattform till hemsidan. 
 
Vi var några som gjorde mentaltest hos Stefan i Dalhem och Stefan kommer gå 
testledarutbildning så att vi kan hålla det i Dalhem i fortsättningen. 
 
Nästa möte blir den 6/11 kl. 19.00 hos Helge.  
 



§15 Mötet avslutas. 
Erik tackar och avslutar mötet. 
  
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Erik Bergh    Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare	


