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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Lars Hargeson i Lummelunda 
            2019 08 21 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Ingmar Palmgren,  Lotta Persson, Sara Ahlgren, Elisabeth 
Vickman, Lars Hargeson, Gittan Torndal, Åsa Sjöberg  
 
 
Anmält förhinder: Michael Modin, Morgan Hallgren, Kerstin Bergquist,  Lotta Persson, 
Helge Ahlner 
 
§40 Mötets öppnande  
Sara hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§41 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§42 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§43 Kassarapport  
Ekonomin är god. 
 
§44 Rapport från sekreteraren  
Magnus påminde om att manusstopp för Apportören är 15/10 
 
§45 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Kaninprovet 7/9 
Allt ser bra ut inför provet 
SKL domare Jeremy Organ, provledare: Ulf Westlund, kommisarie: Morgan Hallgren 
ÖKL domare Mona Stengård domaraspirant Morgan Hallgren, provledare Magnus Karlsson 
kommisarie: Lotta Persson. 
 
Vattenprov 6/9 domare Ulf Westlund , provledare Magnus Karlsson, kommisarie Åsa Sjöberg 
 
Romaprovet 
Domare SKL/NKL Marcus Sjöborg domaraspirant Morgan Hallgren 
provledare Ingmar Palmgren. 
ÖKL domare Mona Stengård domaraspirant Morgan Hallgren, provledare Magnus Karlsson. 
 
Vi behöver Kommisarie till båda dagarna. 
 
Ingmar rapporterade att fasanerna är utsatta 28/5 10 tuppar 50 hönor 
 



Magnus Lägger ut information om fältträningar i höst på hemsidan och FB. 
 
§46 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Annika och Tina har haft en allmänlydnadskurs som avslutades 19/8 
Vi har flera som är intresserade av att gå kurser men vi saknar ledare. 
Helgkursen med Anna-Lena Wendt och Janne Eriksson var väldigt uppskattad. 
Vi har genomfört ett WT 14/7 och det gick bra både genomförande och ekonomiskt. 
 
Vi ska ha ett B-prov 13 - 15/9 
domare Alf Nordlund 
provledare Nyb. Leila Lövgren Öppen Åsa Sjöberg Elit Marie Göransson.  
Provet är nästan fullt i alla klasser 42 st är anmälda. 
Vi ska ha ett praktiskt B-prov 8/10 domare Ola Thunberg med 2 hundar. 
Vi ska ha A-Prov KKL 5-6/10 och vi har redan 7 anmälda till 4 platser. 
 
§47 Rapport från Tollar-ansvarig 
Dubbelprovet 17 - 18/8 19 startande på 2 dagar att vi har dubbelprov verkar vara 
framgångsrecept. 3 Gotländska ekipage resten fastlänningar varav 2 domare som startade. 
Deltagarna var väldigt nöjda. 
 
Siri och Sara gick upp i öppenklass i och med sina 1:or. 
Vi hade ju en kurs i våras 4 deltagare och nu undersöker vi eventuellt att ha en internat helg 
nästa år. 
Det är en provledar-utbildning i höst med inriktning mot tolling som Lars ska åka på och 
kommer försöka få med Sara och Siri. 
 
§48 Rapport från viltspårssekreterare  
SSRK vann klubbmatchen mot taxklubben dömde gjorde Rolf Jacobsson och Christer 
Christiansson. 
Det gick väldigt bra för Per Lindström som lyckades komma 7:a på viltspår-SM 
Vi har haft ute på hemsida och fb om träningshelg men det har bara kommit in 1anmälan. 
Lisa och Siv ska ha kurs i höst sep-okt. 
Ingemars pistol har gått sönder och vi beslutade att han ska köpa in en. 
 

§49 Rapport från utställningssekreterare  

Datumen för 2020 års utställning är 9-10 /5 domare blir Jan-Erik Ek, Carina Östman och 
Sara Nordin 
 
Vi har lyckats få tag på ett nytt förvaringsställe för utrustningen på Halner gård i Bro hos 
Malin Stumle 
Gittan har köpt in present till Thomas Lundgren och häftpistol, tält köper vi in i vår. 
 
Den överflödiga provianten från utställningen är använd på annan verksamhet men vi har lite 
dricka kvar. 
 
§50 FB-R 
FB-R genomförd 9 anmälda 7 blev beskrivda 1 blev sjuk och 1 bröt. 
Vi kommer gå ekonomiskt på plus. 
 



§51 Remisser 
På remissen om c-domare så svarar Magnus och Morgan 
 
§52 Hemsidan 
 
Magnus visade labb-sidan. 
Vi kommer behöva sätta fart med att sätta upp sidan om vi ska vara klara till 1/10. 
Vi förtydligade att resp sektion är ansvarig för den information som ska in på nya sidan inget 
kommer att flyttas. 
 
§53 Övriga frågor 
Destinationgotland ska försöka få bokningskoder igen Magnus provar igen. 
 
§54 Nästa möte 
Hemma hos Morgan 16/9 kl. 19 
 
§55 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Sara Ahlgren    Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


