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            Protokoll fört vid styrelsemöte  

            Vid Helge Ahlner, Hemse 

            2017 06 19 

 

 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Sara Ahlgren, Erik Bergh, Ingmar Palmgren, 

Elisabeth Wickman, Morgan Hallgren, Michael Modin, Helge Ahlner, Lars Hargesson, 

Michael Modin, Åsa Sjöberg, Lotta Persson 

 

 

Anmält förhinder:  

 

§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.  

 

§5 Rapport från sekreteraren 

 

Vi saknar årsmötesprotokollet jag får eftersöka vart det är. 

 

§6 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 

Vattenträning startar 31/7 kl19 i Fröjel Mulde räknar med 3ggr 

Vattenprov 17/8 provledare Magnus, domare Mona om hon nu kan. 

Romaprovet 20 - 21/10 domare Markus Sjöborg 

Inget svar från HS om extra pengar ännu. Erik ringer Lars Ramberg och kollar hur det går. 

Morgan ingår i jaktprovs-kommittén i Sverige 

Ingemar har satt ut 50 fasaner i provmarkerna. 

   

§7 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Valpkurs har börjat 

WT-kurs på gång 

”Pröva på” tillfällen som egentligen var för valpkurs men som är öppna för alla. 

WT 22/7 saknas en massa folk t ex domare 

 



 

 

§8 Rapport från Tollaransvarig 

19 - 20/8 dubbel-prov Sverker som domare 

Fåglar är fixade 

Provledare saknas ännu, Sara Neogard är tillfrågad, även kommissarie saknas 

    

 

§9 Rapport från viltspårssekreterare  

Dem 6 som hade anmält sig till prov har fått gå. 

Vi förlorade klubbmatchen mot taxklubben 

3/7 kommer xx från SSRK ner och träffar domarna 

Vi har fått en Viltspårschampion Lisa och 

Vi sponsrar Pia med startavgift till viltspårs-SM 

Vi ska undersöka om vi kan få en ny viltspårsdomare. 

 

§10 Rapport från utställningssekreterare  

Fortfarande är allt inte betalt stambokföringsavgiften kvarstår. 

Avtal för 2018 klara och påskrivna av domarna. 

Pärmen till bläsandens vandringspris har kommit tillbaka. 

Tälten kommer Gittan och Lena gå igenom 27/6. 

Vi kommer säga upp labbeklubben 

 

§11 FB-R 

Reportage har varit i Apportören 

Vi behöver utbilda testledare så vi slipper ta ner det varje gång. 

 

§12 Gotlandshunden statuter 

Gittan visade det nya förslaget och det reviderades lite 

 

§13 Övriga frågor 

Morgan drog lite från fullmäktige. 

Protokoll saknas på hemsidan, Magnus fixar. 

Klubben sponsrar anmälningsavgift i alla SM-starter under 2017 inom SSRK verksamhet 

Styrelsen ska utse årets rookie om vi anser att det finns någon att uppmärksamma. 
 

Nästa möte blir den 29/8 kl. 19.00 hos Lars 

 

§15 Mötet avslutas. 

Erik tackar och avslutar mötet. 

 

 

  

 

 

………………………………….  ………………………………… 

Erik Bergh    Magnus Karlsson 

  

Ordförande                                              Mötessekreterare 



 


