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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Lotta Persson, Gnisvärd 
            2018 09 25 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Lars Hargeson, Mona Stengård, Lotta 
Persson, Morgan Hallgren, Åsa Sjöberg, Helge Ahlner, Kerstin Bergquist, Ingmar Palmgren, 
Michael Modin, Elisabeth Vickman 
 
Anmält förhinder:  
 
§58 Mötets öppnande  
Ordförande Lotta hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§59 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§60 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna. 
 
§61 Kassarapport  
Kassören meddelar ekonomin är mycket god. 
Kassören vill ha in tävlingsnummer ifrån de som anordnar tävlingar via SSRK prov så att vi 
vet vilket prov det gäller. 
 
§62 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§63 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Fältträningen är igång Mona Stengård och Ingemar Palmgren håller i den. 
Kaninprovet 18st startande men dålig vilttillgång men deltagarna nöjda 
Höstens prov är ute och öppet. 
 
§64 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
 
Vi har haft B-prov 42 startande och gick plus 
Vi ska ha 2 dagars KKL 6 - 7 / 10 finns risk för dålig vilttillgång. 
Bokat B-prov 11 - 12/5 2019 domare Liselotte Hermansson 
 
Träningshelg är planerad till 13 - 14/4 
 

§65 Rapport från Tollaransvarig 
Tollarprovet gick lite back men mycket bättre än förra året och alla som var med tycker det 
har varit bra. 
  



§66 Rapport från viltspårssekreterare  
Ordinarie 22/9 8 anmälda 2 sjuka hundar 6 ekipage genomförde provet  
3 i öppenklass 3 anlagsklass 
Siw och Lisa håller kurs 6st anmälda just nu. 
  
 
§67 Rapport från utställningssekreterare  
Datumen klara för 2021 8-9/5 
Utställningsgruppen har haft möte med avslut på förra och påbörjad nästa 
Priser inhandlat till nästa prov 
Vi fortsätter att ha kafeterian själva. 
 
§68 FB-R 
Inget att Rapportera. 
 
§69 Remisser 
Inga remisser att behandla 
 
§70 Övriga frågor 
Vi beslutade om inköp av 6 termosar, kaffekokare och korvkokare.  
Vi beslutade om inköp av en viltfrys till. 
 
Magnus kollar med Royal Canin om nummerlappar till spanielprov. 
Vi beslutade om inköp av 10st vattensäkra anteckningsblock 
Ingemar kollar upp inköp av 5st startpistoler 
 
Vi ska fundera på om vi ska nominera personer till SKK Förtjänsttecken och 
Hamilton-plaketten.  
 
Medlemsmöte i samband med novembermötet 19/11 kl19 i Dalhem. 
Anmälan senast 15/11 till Magnus 
Magnus skriver på hemsidan. 
Styrelsemöte kl18 
Spika dagordning på nästa styrelsemöte. 
Årsmöte 8/3 - 2019 i Dalhem kl18 
 
Fundera vidare på vandringspris som ersättning till bläsanden. 
 
§71 Nästa möte  
Nästa möte blir den 24/10 kl. 19.00 hos Kerstin. 
 
§72 Mötet avslutas. 
Lotta tackar och avslutar mötet. 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


