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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Morgan Hallgren i Fröjel 
            2019 09 16 
 
 

Närvarande: Michael Modin, Morgan Hallgren, Kerstin Bergquist,  Lotta Persson, Helge 
Ahlner, Lotta Persson, Sara Ahlgren, Elisabeth Vickman, Gittan Torndal  
 
 
Anmält förhinder: Magnus Karlsson, Ingmar Palmgren, Lars Hargeson, Åsa Sjöberg 
 
§56 Mötets öppnande  
Sara hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§57 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§58 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§59 Kassarapport  
Ekonomin är god. 
 
§60 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§61 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Morgan rapporterade från kaninprovet och kursen för Jeremy Organ.  
Tre mycket bra dagar!  
Segrande ekipage i segrarklass fält, med Cert, blev ett gotlandsekipage, Magnus Karlsson med 
Thoras Jones ”Ville”. Stort grattis! 
Provet kommer att gå ihop ekonomiskt. 
 
Morgan Hallgren genomförde 2 tjänstgöringar i sin domarutbildning, vatten och öppenklass 
med godkänt resultat. 
Fältträning för spaniel kommer att starta upp under hösten. Ingmar Palmgren kommer att hålla 
i denna. 
 
Provledningen för spanielprov skall numera fylla i ”Checklista beträffande utsatt fågel vid 
Jaktprov”. Länk finns på SSRK:s hemsida. Bekräftelse skicka sedan till ordföranden. 
 
Preliminärt datum för kaninprov för spaniel 2020 är 5-6 september. 
  



 
 
§62 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
B-prov har genomförts 13-15/9 med 44 startande i 3 klasser. Domare Alf Nordlund 
Planering på gång inför kurshelg våren 2020. 
Vårprov 2-3/5 2020 
Höstprov 11-13/9 2020 
 
Beslut att köpa in ett pop-up-tält som även viltspårssektorn kan nyttja. Gittan beställer detta 
ihop med utställningstältet i vår. 
 
§63 Rapport från Tollar-ansvarig 
Lugnt på tollarfronten. Inga aktiviteter planerade. 
 
§64 Rapport från viltspårssekreterare  
Ordinarie höstprov kommer att genomföras 28/9. 13 ekipage anmälda. Domare sökes 
fortfarande.  

Träningsdag med 10 deltagare genomfördes i Etelhem 8/9. 

§65 Rapport från utställningssekreterare  
Ansökan om dubbelutställning 7+8/5 2022 inskickad. 

 
§66 FB-R 
Inget att rapportera 
 
§67 Remisser 
Åsa kommer att svara på remissen ang. ny domaraspirant B-prov retriever, Sören Svärd. 
SSRK Gotland har inget emot detta. 
 
§68 Hemsidan 
Nya hemsidan kommer ej att bli klar till 1/10. 
 
§69 Övriga frågor 
Årsmöte 6/3 2020 kl. 18.00. Magnus skickar in till Apportören. Lokal ej bestämd. 
Medlemsmöte diskuterades. Beslut att vi inte kommer att ha något i höst. 
 
§70 Nästa möte 
Beslut att vi kommer att ha våra möten i Morgans lokal i Fröjel om den är ledig. Vi turas om 
att stå för fikabröd. Nästa styrelsemöte blir 28/10 kl. 19.00 och Lisa ordnar med förtäringen. 
 
§71 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Sara Ahlgren    Birgitta Torndal 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


