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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Gittan Torndal, Visby 
            2018 06 05 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Lars Hargeson, Mona Stengård, Elisabeth 
Wickman, Lotta Persson, Morgan Hallgren, Åsa Sjöberg, Helge Ahlner, Kerstin Jakobsson, 
Michael Modin 
 
Anmält förhinder: Ingmar Palmgren 
 
§30 Mötets öppnande  
Ordförande Lotta hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§31 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§32 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte godkändes efter justering och lades till handlingarna. 
 
§33 Kassarapport  
Kerstin meddelar ekonomin är god. 
Beslutades att genomföra bankbytet så fort som möjligt nu. 
Magnus skriver på hemsidan och Facebook om att vi kommer genomföra bankbyte och 
kommer få nytt giro-nummer. 
Vem ska ha tillgång till nya banken, Vi beslutade att Lotta och Kerstin har det just nu. 
 
§34 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§35 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Morgan har lovat Liv ska vara provledare på kaninprovet. 
Beslutades att vi tar 16 ekipage med hundar och 8 utan hund på kaninträningen och ett pris 
utan hund på 350 kr. 
Beslutades att Magnus lägger ut information om på hemsidan och Facebook om kursen. 
5 st anmälda till apporteringskursen. 
Beslutades att Magnus svara på domar-remissen att vi inte har något att anmärka. 

§36 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
WT 15/7 saknar fortfarande lite domare Peter Flinck ska vara huvuddomare. 
Klart med KKL 6 - 7/10 
 
§37 Rapport från Tollaransvarig 
Avslutar kursen imorgon, bra respons ifrån deltagarna. 
Saknar provledare annars har vi alla funktionärer. 
 



      
§38 Rapport från viltspårssekreterare  
22/5 hade vi klubbmatch mot tax-klubben, dem vann med 1 poäng 
Vi har haft 2 rörliga prov, 1 gick bra 1 lite mindre bra. 
 
§39 Rapport från utställningssekreterare  
3st Domare klara för 2019 varav 2 finskor 
Dricka mat och prover går till andra evenemang 
Vi räknar med att gå ca 20 000 kr plus på årets utställning. 
 
§40 FB-R 
25 - 26/5 utbildades och examinerades 3 testledare FB-R. På söndagen 27/5 genomfördes en 
FB-R med 4 hundar där 2 av testledarna arbetade. Dem 3 kommer att arbeta på fastlandet. 
Vi har skickat in för auktorisation 
Beslutades att vi framöver inte annonserar i tidning om FB-R. 
 
 
§41 Övriga frågor 
Magnus rapport från representantskapsmötet, bla om skatter och föreningsfrihet dvs att man 
får deltaga i konkurrerandeklubbars verksamhet. 
Beslutades att Magnus och Lars kollar upp molnlagring 
Beslutades att Morgan ska ta upp frågan om domararvode på Hubertus-SM. 
 
Vi beslutade att om man vill ha bidrag till startavgiften på ett mästerskap så får man inkomma 
med ansökan. 
 
Ska vi stå för startavgiften 1200 kr för Siri i viltspårs-SM, efter inkommen ansökan så 
kommer vi bevilja det. 
 
Vi beslutade att köpa SSRK Gotlands VP skedanden av Helgen för 1500 :- och att Helge fixar 
en låda till det. 
 
En medlem har inkommit med att dem vill att vi ska ha ett medlemsmöte. 
Vi beslutade att Lotta ska prata med henne igen så tar vi upp detta på nästa möte. 
 
§42 Nästa möte  
Nästa möte blir den 21/8 kl. 19.00 hos Lars 
 
§43 Mötet avslutas. 
Lotta tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


