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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            hos Kerstin Bergquist, Hemse 
            2018 10 24 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Lotta Persson, Morgan Hallgren, Åsa 
Sjöberg, Helge Ahlner, Kerstin Bergquist, Ingmar Palmgren, Elisabeth Vickman 
 
Anmält förhinder: Lars Hargeson, Mona Stengård, Michael Modin 
 
§73 Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§74 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§75 Föregående protokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§76 Kassarapport  
Kassören meddelade att ekonomin är mycket god. 
 
§77 Rapport från sekreteraren  
Sekreteraren meddelade att årsmötesdatum för 2019 är inskickat till Apportören.  
 
§78 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Under hösten har fältträningen genomförts vid fem tillfällen. Mona Stengård och Ingemar 
Palmgren har tillsammans hållit i dessa. Ett ekonomiskt plus kunde redovisas. 
 
Det årliga Romaprovet med tre klasser, Nybörjar A, Öppen- och Segrarklass har genomförts 
med en väldigt god vilttillgång i ffa öppenklass. Ekonomin för provet är ännu ej klar. 
 
Morgan meddelade att han har gjort sina första elevtjänstgöringar samt redogjorde för inköpet  
av domarblock. 
 
§79 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Ett KKL med 9 stycken startande har genomförts. Två ekipage gick till 1:a pris och ett till 2:a 
pris. Vi gick med liten förlust på provet. 
 
Ett internat är planerat den 13 - 14/4 2019. Åsa söker tränare till detta. 
 
En träningsdag för retriever kommer att hållas söndag den 26/10 2018. 
 
§80 Rapport från Tollaransvarig 
Inget att rapportera. 



     
§81 Rapport från viltspårssekreterare  
Siw och Lisa har slutfört viltspårskursen. Ett ekonomiskt plus kunde redovisas. 
 
Tre rörliga prov i anlagsklass är planerat. Henrik Öhman kommer att döma. 
 
§82 Rapport från utställningssekreterare  
Utställningen 2019 är inskickat till apportören. Nytt för denna utställning är ”Juniorhandling”. 
Vinnare av båda klasserna kvalificerar sig för Clubshow i Sunne. En anmälningsavgift på 100 
kr kommer att tas ut. Camilla Bäckman kommer att döma ”Juniorhandling”. 
 
Helge informerade om att han har gjort förfrågan på en tavla som evenetuellt vandringspris 
som ersättning för Bläsanden. Vi funderar vidare på hur vi skall göra med priset. 
 
Beslutades att Helge får ersättning mot kvitto för inköpt låda till vandringspris. 
 
§83 FB-R 
Ett FB-R med Gunilla Lefwerth som beskrivare kommer att hållas den 18-19/5 2019.  
Beslutade att Gittan kollar med studiefrämjandet om ekonomiskt stöd för detta. 
 
§84 Remisser 
Beslutades att Lotta skickar in ett förslag på ett förtydligande angående vad som gäller i 
samband med lottning vid förlängd anmälningstid i  remiss ”Förslag till förändringar i 
jaktprovsbestämmelser för spaniel”. 
 
§85 Övriga frågor 
Ingemar har kollat upp startpistoler och kunnat konstatera att  6 mm är på väg att försvinna. 
Ingmar har dock hittat 6 mm för 1600:- styck. 
Beslutades att Ingmar jobbar vidare med detta och köper in fyra stycken för klubbens räkning. 
 
Beslutades att vi flyttar fram medlemsmötet till den 28/11-2018. 
 
I och med GDPR har SSRK har sett över rutiner och behörigheter för användarkonton i 
medlemsregistret. HS har beslutat att varje avdelning kan tilldelas ett användarkonto i ”Stora 
kollen” och tre stycken i ”Snabbkollen”. 
Beslutades att Kerstin Bergquist får behörighet för ”Stora kollen” och Birgitta Torndahl, Åsa 
Sjöberg och Magnus Karlsson för ”Snabbkollen”. 
 
SSRK har kurser för utbildning och fortbildning av instruktörer i jakthundslydnad.  
Beslutades att vi tar upp frågan om instruktörsutbildning på kommande medlemsmöte och hör 
om något intresse finns för deltagande i denna kursverksamhet. 
 
Markavtal för spanielprov diskuterades.  
 
Beslutades att lägga ut information om krav på jaktkort för deltagare i spaniel- och tollare 
prov på hemsidan samt att ta upp detta på medlemsmötet. Magnus lägger in det på hemsidan. 
 
Beslutades att Lotta skriver ansökan och skickar in förslag på nominering till HS för: 
SKK:s Förtjänsttecken - Ingmar Palmgren 
Hamilton plaketten - Helge Ahlner 



 
Beslutdes att Magnus lägger ut dagordning till medlemsmötet när styrelsen har gått igenom 
den via mail. 
 
 
 
§86 Nästa möte  
Nästa möte planerades till  den 28/11 kl. 18.00 i Dalhem. 
 
§87 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


