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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Helge Ahlner Hemse 
            2019 02 13 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Morgan Hallgren, Åsa Sjöberg, Kerstin 
Bergquist, , Michael Modin, Helge Ahlner 
 
Anmält förhinder: Ingmar Palmgren, Elisabeth Vickman, Mona Stengård, Lars Hargeson, 
Lotta Persson 
 
§118 Mötets öppnande  
Morgan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§119 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§120 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§121 Kassarapport  
Kassören meddelade att ekonomin är mycket god. 
Vi behöver se över inventarielistan. 
 
§122 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§123 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vi jobbar med skrivelsen om nybörjarproven och funktionsbeskrivning-spaniel. 
Morgan och Magnus formulerar ett svar ifrån Gotland. 
 
Vi beslutade att boka upp Jeremy Organ som domare 7 – 8/9 
 
§124 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Helgkurs för retriever Anna-lena Wendt Janne Eriksson 1 – 2/6 ca 27 000 :- 
1000 :- / pers för medlemar i SSRK Gotland som hjälpt till minst 2 ggr,  
1400 :- / pers för medlemar i SSRK Gotland 
1600:- / pers för icke medlemar (SSRK)  
Åhörare 500:-  
 
Detta kommer troligvis gå med minus ca 8000:- 
Vi beslutade att detta var ok 
 
Allmänlydnad/jaktlydnad startar på söndag 17/2 
 



 
§125 Rapport från Tollar-ansvarig 
 
Inget att rappoertera 
 

§126 Rapport från viltspårssekreterare  
Skall bilda en arbetsgrupp som skall arbeta med internat/träningshelg 
SM:et får bli en senare fråga 
Kurs i vår för Ingemar 3 st anmälda just nu. 
 

§127 Rapport från utställningssekreterare  

3st är redan anmälda och alla funktionärer är klara  
Vi har beställt tält enligt tidigare beslut och vi ska snart beställa rosetter. 
Nya SRD har utkommit och vi har beställt dessa. 
Vi måste leta efterträdare till Gittan. 
 

§128 FB-R 
FB-R flyttad till 15/6. Beskrivarens biljett betalas av Studiefrämjandet 
 
Nytt är att FB-R även registreras i Rasdata samt att uppfödare som beskriver  5 eller fler 
avkommor kan ansöka och få ett uppfödardiplom. 
 
Rosett är nu framtagen och vi beslutar att köpa in 25 st á 50:-. De kommer sedan att finnas 
till försäljning för 75:-/st. 
 
§129 Remisser 
Vi har inget att anmärka på i utställnings och championatsregler Gittan svarar 
  



 
 
§130 Övriga frågor 
 
 
Skrivelse från medlem 
Oktober-regel gäller tills nytt beslut tas. 
Vi fortsätter som idag med att föregående protokoll godkänns på varje möte 
Jaktkort på prov gäller dem regler som skickades in och som även hade redovisats på 
 
 
Medlemsmötet 
Vi ska anordna ett infomöte om SSRK´s verksamheter för medlemarna under 2019 
Medlemsmöten anordna 1st i höst  
Medlemsjakt för stor kostnad för få medlemarna 
Vi bordlade frågorna om fleecetröja och prov/kurs för funktionärer igen. 
 
Michael Modin kollar vidare på möjligheten att få rabattkoder på DG igen. 
 
Vi beslutade betala för resa och boende vid Mona Stengårds skuggutbildning. 
 
Vi beslutade att köpa in tavlan för 5000 :- och ram 500:- som vandringspris (bläsanden) 
 
Inför årmötet 
Björn Eriksson har tackat ja till att vara ordförande på årsmötet. 
Champinatstallrikar jakt pågår fortfarande 
Helge fixar Gotlandshunds-trofér 
 
 
§131 Nästa möte 
 
Bestäms på konstituerande 
 
§132 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Morgan Hallgren   Magnus Karlsson 
  
Vice Ordförande                                             Mötessekreterare 


