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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Hesselby Jernvägskafé, Dalhem 
            2018 11 28 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Lotta Persson, Morgan Hallgren, Åsa 
Sjöberg, Kerstin Bergquist, Ingmar Palmgren, Elisabeth Vickman, Mona Stengård, Michael 
Modin 
 
Anmält förhinder: Lars Hargeson, Helge Ahlner 
 
§88 Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§89 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§90 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§91 Kassarapport  
Kassören meddelade att ekonomin är mycket god. 
 
§92 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera.  
 
§93 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Morgan meddelade att planering pågår inför nästa års aktiviteter och prov. 
 
Han berättade också att spanielsidan haft väldigt goda framgångar under den gångna 
säsongen, Morgan Hallgren med Muldegarden Lily of the Valley 1: a på AV-SM och Pelle 
Brobäck med Stawaskogens Yoyo 2: a på Cocker-SM och dessutom 3: a på Hubertus-SM. 
Åsa Sjöberg med Muldegarden Mallow har också erövrat sitt jaktprovschampionat. 
 
Ingemar redovisade ekonomin för Romaprovet vilket gick ekonomiskt bra. 
 
§94 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Två träningsdagar har hållits för ekipage som kommit lite längre i sin träning. 
 
Tränare saknas fortfarande till internatet i vår. 
 

§95 Rapport från Tollar-ansvarig 
Inget att rapportera. 
     
 



 
§96 Rapport från viltspårssekreterare  
Fem ekipage har startat på rörligt anlagsprov. Ingemar Palmgren och Henrik Öhman dömde. 
 
Förslag har inkommit till styrelsen från Anna Lydahl om att SSRK Gotland ska hålla ett SM i 
viltspår hör på ön. Frågan diskuterades. 
Beslutade att Elisabeth initialt tar kontakt med Anna Lydahl för vidare information/diskussion 
om möjligheter och förutsättningar. 
 

§97 Rapport från utställningssekreterare  

Gittan meddelade att anmälan är öppen, på SKK:s hemsida för utställningen 2019. 

§98 FB-R 
Gittan informerade att Studiefrämjandet har meddelat att de kan tänka sig att stå för vissa 
kostnader i samband med FB-R. De önskar snarast få information om vi planerat fler 
evenemang framöver. Detta för sin egen planering.  
Beslutades att vi meddelar Studiefrämjandet så fort vi är färdiga med våra planeringar. 
 
§99 Remisser 
Nytt förslag angående ”Remiss på förändring i jaktprovsregler-retriever” har inkommit.  
Beslutads att Åsa tittar och svarar på den. 
 
§100 Övriga frågor 
Förfrågan har inkommit från HS om deltagande i arbetsgruppen för ett framtida 
Funktionsbeskrivning-spaniel. Konstaterades att inget intresse finns för detta på ön. 
Beslutades att Lotta svarar på förfrågan. 

Gittan har tidigare meddelat att de målade Championats-tallrikarna ej längre kan beställas. 
Förslag finns att istället skapa tavla utifrån foto på aktuell hund.  
Beslutades att Gittan kollar vidare. 
 
§101 Nästa möte  
Nästa möte planerades till den 12/12 eller 17/12 2018 kl. 18.00. 
Beslutades att vi äter Julbord efter mötet. Lotta undersöker om Vorstehklubben vill delta och 
om plats finns på Broman och Son i Gnisvärd . 
 
§102 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


