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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Ingemar Palmgren, Halla 
            2018 02 05 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Åsa Sjöberg, Erik Bergh, Ingmar Palmgren, 
Elisabeth Wickman, Morgan Hallgren, Lotta Persson, Helge Ahlner, Lars Hargesson, Michael 
Modin, Sara Ahlgren 
 
Anmält förhinder:  
 
§98 Mötets öppnande  
Ordförande Erik Bergh hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§99 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§100 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte protokoll läses upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§101 Kassarapport 
Ekonomi god 
 
§102 Rapport från sekreteraren 
Jag kommer skicka ut gotlandshunden under veckan. 
Jag vill ha in alla datum för alla event under 2018 så jag kan beställa koder hos destination 
Gotland. 
 
 
§103 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Andy och Fiona kommer till kaninprovet 1/9 och träning 2/9 tillsammans med Ulf W 

Arbete inför Romaprovet 19 - 20/10 startas upp efter årsmötet. 

Morgan kommer påbörja domarutbildning i år. 

Vi beslutade att avdelningen står för resa boende och milersättning i samband med resor 
under utbildningen mot reseräkning. 

§104 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Provledarutbildning 17 - 18/3 med Ola Thunberg 4st går ut 2018 resten 2019 
28 – 29/4 Jaktprov B 
HS har varit på oss igen om WT-domare men vi har inget intresse av den utbildningen bland 
dem som är behöriga. 
7 - 8/4 kurshelg med Reedsweeper´s pris: funkis(2ggr) 1000kr medlem SSRK Gotland 1500 
kr övriga SSRK  1800 kr. 
WT 15/7  



Åsa har skapat ett dokument om vad som åligger en retriever-ansvarig, förslaget är att alla 
verksamhetsansvariga ska skicka in såna till sekreteraren 
 
§105 Rapport från Tollaransvarig 
18 - 19/8 dubbelprov domare Sverker 
Kurs under våren i ”Inför tollingjakt prov”  
 
§106 Rapport från viltspårssekreterare  
Viltspårprov 21/4 
 
 
§107 Rapport från utställningssekreterare  
Möte nästa vecka 
Ansökan till polisen inlämnat. 
Utställningen är 5 - 6/5 
 
§108 FB-R 
Testledarutbildning 25 - 27/5 studiefrämjadet står för resekostnader. 
 
§109 Övriga frågor 
GDPR – Vi har diskuterat och ska kolla upp vad som gäller med studiefrämjandet och annan 
3: part. Gittan kollar med Studiefrämjandet. 
 
Ingmar kollar upp sista anmälningsdatum 
 
Nästa möte 3/3 - 2018 kl18 Dalhem 
 
§110 Mötet avslutas. 
Erik tackar och avslutar mötet. 
  
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Erik Bergh    Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


