
Protokoll fört vid styrelsemöte hos 
Pelle Hultnäs, Halla 2016-11-08 
 

Närvarande: Pelle Hultnäs, Lotta Persson, Gittan Torndal, Lars Hargeson, Erik Bergh, Ingmar 

Palmgren, Morgan Hallgren och Sara Ahlgren fr.o.m. § 79 . 

 

Anmält förhinder: Åsa Sjöberg, Charlotte Wierth, Helge Ahlner och Hugo Hägg 

§ 71 Mötets öppnande 

Ordförande Erik Bergh hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till mötessekreterare utsågs Gittan 

Torndal. 

§ 72 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 73 Föregående protokoll 

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 74 Rapport retriever 

Två KKL har genomförts 5 och 6 november. 9 hundar startade på kaninprov varav 3 godkändes. 

§ 75 Rapport FB-R 

Datum för FB-R 2017 är 25 och 26 mars. Beskrivare Gunilla Lefwerth, testledare Lotta Wennersten 

och funktionär Gittan Torndal. 5 funktionärer kommer att utbildas klart under dessa dagar. 

§ 76 Rapport spaniel 

Morgan fortsätter att arbeta med nkl och ökl kaninprov spaniel i september 2017. Vattenproven 

kommer att läggas innan dessa.  

Ansökan om pengar till 40 års jubileum för spanielprovet kommer att skickas till HS. 

Ingmar redovisade höstens träningar och prov. 

-  Vattenträning vid 2 tillfällen med 3 deltagare gav ett överskott på 500:-. 

-  Fältträning vid 4 tillfällen med 6 deltagare gav ett överskott på 1200:-. 

-  Spanielprov vatten genomfördes med Mona Stengård som domare. 2 startande, ingen godkänd.  

  Överskott på 8:-. 

- Fältprov spaniel genomförts med 10 anmälda i ökl där 9 kom till start. 6 startande i segrarklass.  

  Provet gav överskott men räknar man bort kostnad för utsatt vilt så blev det ett litet underskott.  

  Bägge klasserna vanns av gotlandshundar. 

§ 77 Rapport utställning 

Endast 1 utställningstält är inköpt då kostnaden för tält stigit till det dubbla. Är numera pop-up tält. 

§ 78 Övriga frågor 

Uppflogsmaskin 

Morgan tar in prisuppgifter till nästa styrelsemöte. 

Championatstallrikar 

7 championatstallrikar är klara till årsmötet till en kostnad av 3500:-.  



§ 79 Remissvar framtida spanielklubb och retrieverklubb 

Remissvar skrivs efter diskussion, se bil.1. 

§ 80 Planering av kombinerat årsmöte/funkisfest 170304 

Sara har tagit in prisuppgift från Bästa Vänners Bistro och fortsätter att hålla kontakt. 

Alla funktionärer och hussar/mattar till championhundarna bjuds in.  

Anmälan skall skickas till Sara. 

§ 81 Nästa möte 

Förslag att mötet hålls på Katthammarsviks Rökeri och att jultallrik sedan intas tillsammans med 

Vorstehklubben Gotland. Ingmar har kontakt med Stefan Hellström och kommer att meddela datum. 

Sammankallande i valberedningen skall bjudas in.  

§ 82 Mötet avslutas 

Erik Bergh tackar och avslutar mötet 

 

 

……………………………………………………………..                 ………………………………………………………… 

Erik Bergh    Birgitta Torndal 

Ordförande    Sekreterare för mötet 

 

 

 

 

 

 


