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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Lars Hargeson, Lummelunda 
            2018 08 21 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Lars Hargeson, Mona Stengård, Lotta 
Persson, Morgan Hallgren, Åsa Sjöberg, Helge Ahlner, Kerstin Jakobsson, Ingmar Palmgren 
 
Anmält förhinder: Michael Modin, Elisabeth Wickman 
 
§44 Mötets öppnande  
Ordförande Lotta hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§45 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§46 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte godkändes efter justering och lades till handlingarna. 
 
§47 Kassarapport  
Kerstin meddelar ekonomin är god. 
WT gick med plus. 
 
§48 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§49 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vi beslutade om domargåva till Andrew Robinson max 1500: - 
Vi beslutade att godkänna gåva till markägarna. 
Vi ska titta på alternativ mark som ev. kan använda på provet eller träningen. 
Vattenprov är genomfört 3 godkända och 1 underkänd. Vi har haft 1 träning med 4 deltagare. 
Det är klart med domarutbildningen Morgan kommer börja som elev på Romaprovet. 
Ulf Westlund kommer vara Morgan’s mentor. 
Magnus lägger ut information om anmälan till fältträning i höst sista anmälningsdatum 5/9. 
 
§50 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
 
Vi har haft WT ca 40 startande och det funkade bra. 
Nu har vi B-prov 7 - 9/9 42 hundar anmälda saknar skyttar 
Vi startar upp kurser valpkurs och allmänlydnad just nu. 
 
  



 
§51 Rapport från Tollaransvarig 
Vi har haft tollingjaktprov dubbelprov 29st startande, med bra framgångar för dem som gått 
kursen.  
Lars har fått behörighet till ssrk-prov som tollaransvarig. 
Vi beslutade om 500: - till domargåva och markägargåvor. 
Vi slutförde kursen i våras och den gick bra ekonomiskt. 
      
§52 Rapport från viltspårssekreterare  
Det har varit 3 rörliga i anlagsklass domare Jan Boberg 
Lisa och Siv ska ha kurs i september 
Ordinarieprov 22/9 info finns på hemsidan. 
Under våren har det varit viltspårkurs med Ingemar Palmgren och Per Hultnäs den hade 5 
deltagare.  
 
§53 Rapport från utställningssekreterare  
Domaravtalen påskrivna för 2019 års utställning. 
Gotland Grönt Centrum Lövsta är bokat till utställningen 2019. 
Annons ska in i apportören. 
 
 
§54 FB-R 
Gittan har arbetat i Norrtälje, vi planerar in en FB-R till sen våren datum ej bestämt. 
 
§55 Övriga frågor 
 
Vi beslutade om reseersättning för utbildning 22 - 23/9 till Magnus Karlsson och Mona 
Stengård. 
Vi beslutar i att sektionsansvarig beslutar om vilka remisser som skall ut på hemsidan 
Vi beslutade att ha en punkt på varje möte om remisser. 
 
Magnus visade förslag på ny hemsida och vi beslutade att gå vidare med detta förslag. 
 
Vi beslutade om att göra en ny undersökning om vandringspris som ersättning till VP 
Bläsanden. 
Vi tog beslut om att försöka få fram ett vandringspris till kaninprovet. 
 
Förslag om att ha ett medlemsmöte i samband med funkisfesten. 
Vi beslutar om att ha funkisfest och medlemsmöte i mitten på november. 
 
Gittan frågade om vårt svar på remissen om nya jaktprovsregler för retriever och Åsa har 
bifogat svaret. 
” Hej! 
VI har nu diskuterat detta lite i SSRK/Gotland och kommit fram till att vi inte har så mycket 
att tillägga. 
Vi tycker att alt 2 är det bästa i elitklass. Vi vill inte se B proven som en tävling. 
Och vi tycker att hund ska vara kopplad i nybörjarklass i passiviteten då det är väldigt många 
oerfarna som startar för första gången. De är inte alltid helt insatta i vad som verkligen krävs 
och kanske ”testar” att starta sin hund. Om hunden springer efter den andra hunden med 



kanske arga tillrop mm från föraren kan det bli tufft för den andra hunden som även den kan 
vara ung och oerfaren. Den hunden gör sitt första moment och får ingen bra start i provet. 
Mvh Åsa Sjöberg SSRK/Gotland” 
 
§56 Nästa möte  
Nästa möte blir den 25/9 kl. 19.00 hos Lotta 
 
§57 Mötet avslutas. 
Lotta tackar och avslutar mötet. 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


