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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Åsa Sjöberg, Havdhem 
            2018 04 04 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Kerstin Jakobsson, Lars Hargeson, Mona 
Stengård, Ingmar Palmgren, Elisabeth Wickman, Åsa Sjöberg, Lotta Persson, Morgan 
Hallgren, Michael Modin 
 
Anmält förhinder: Helge Ahlner  
 
§1 Mötets öppnande  
Ordförande Lotta hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte protokoll läses upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§4 Kassarapport  
Kerstin meddelar att ekonomin är god. Men lite mindre intäkter än föregående år. 
 
§5 Rapport från sekreteraren  
Apportören Manusstopp 15 apr 2018 
 
§6 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
 
Vi letar efter domare till höst-provet. 
Vi försöker hitta en dag för apporteringskurs tillsammans med Åsa 
Aktiviteter i Höst: 
Vattenträning och prov innan kaninprovet. 
Kaninprov 1/9 2018 både öppen och segrarklass och träningsdag dagen efter 
Fältträning och inventering på Romamarken efter kaninprovet 
   

§7 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
 
Kurs nu i helgen 20 med hund 6 utan med Reedsweeper’s 
Vi har haft provledare-utbildning vi har 11 provledare nu. 
B-prov 28/4 få anmälningar just nu. 
Vi letar efter mark till A-prov, Beslutades att vi så långt det går försöka anordna prov i egen 
regi. Beslutades att Lotta kollar med Björn Eriksson om vi kan vara hos honom och att Åsa 
hör om möjlighet att vara på släktings mark. 
  



§8 Rapport från Tollaransvarig 
Vi jagar HS om pengarna vi blivit lovade. 
Vi ska anordna kurs inför jaktprovet i augusti 4 tillfällen. 
 
Tollarprov 3 klasser 18 – 19/8 
Verkar som vi har tillräckligt med änder.   
  
§9 Rapport från viltspårssekreterare  
Elisabeth rapporterade: 
Ingemar Palmgren och Pelle Hultnäs startar en viltspårskurs 11/4 
3 anmälning till ordinarie prov 21/4 
 
§10 Rapport från utställningssekreterare  
Extra ringsekreterare från fastlandet 
Resor är klart för alla 
Funktionärer klara 
Sponsring sökes. 
Antal anmälda är ca 80 på lördagen och 80 söndagen. 
Rosett-möte imorgon 
 
§11 FB-R 
Testledare-utbildning inplanerad 24 - 26/5 - 2018 
Marken är klar det blir på Hästnäs 
 
§12 Föreningsfrihet 
Vi måste få tydlighet i detta, för vi tycker att det är dumt att man utesluter vissa människor. 
Beslutades att ta upp det i samband med möten med övriga avdelningar och huvudstyrelsen. 
 
§13 Övriga frågor 
GDPR info från funkismötet och Lars är med på webbinar. 
Sprida info från andra på Nätet. Arbetsutskottet får ta beslut. 
Representantskapsmötet Lotta ska kolla upp 
Resepolicy Billigaste alternativ skall användas. 
Hemsidan-Magnus har tagit över ansvar där. 
Medlemsregister behörighet efter Sara. Kerstin tar över. 
Frågan om swish togs upp igen. Ingmar påtalade att detta beslutats tidigare och att det 
kommer att ske i samband med bankbyte. 
 
§14 Nästa möte  
Nästa möte blir den 8/5 2018 kl19.00 hos Morgan 
 
§15 Mötet avslutas. 
Lotta tackar och avslutar mötet. 
  
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


