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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Morgan Hallgren, Fröjel 
            2018 05 08 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Lars Hargeson, Mona Stengård, Ingmar 
Palmgren, Elisabeth Wickman, Lotta Persson, Morgan Hallgren, Åsa Sjöberg 
,Helge Ahlner 
 
Anmält förhinder: Kerstin Jakobsson, , Michael Modin  
 
§16 Mötets öppnande  
Ordförande Lotta hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§17 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§18 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte godkändes efter justering och lades till handlingarna. 
 
§19 Kassarapport  
Kerstin meddelar via Magnus att ekonomin är god. 
 
§20 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§21 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vi försöker hitta en dag för apporteringskurs tillsammans med Åsa ev. 16 - 17 juni 
Beslutades: att kursen ska kosta 300 kr. 
 
Aktiviteter i Höst: Rolf Näslund dömer höst-provet. Mona dömer nybörjarklass om det blir 
många anmälda 
Beslutades att Ingemar och Mona hjälper till med fältträning och inventering. 
Morgan kommer försöka gå som aspirant på höst-provet i Roma. 
Beslutades att köpa in fasaner för 5000 kr för utsättning i Romamarken. 
Beslutades vidare att vi ska ha röjardagar på prov-marken i höst. 
Morgan rapporterade att resekostnaderna för Andy och Fiona blir ca 13 000 kr. 
Beslutades att kursen ska kosta1000kr för icke medlemmar och 700 kr för medlemmar i 
SSRK Gotland. 20 platser ansågs rimligt.Beslutades att Magnus tar hand om anmälningar till 
kaninträningen. 

  



 

§22 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Vi har haft B-prov med 16 startande och det gick bra. 
WT 15/7 i Hejde vid Ekeskogs gård. Vi pratar med Peter Flink om att vara huvuddomare. 
Kurser pågår valpkurs, jaktlydnad och allmänlydnad 
Lotta rapporterade snabbt vad som diskuterats med Maria angående KKL i höst.  
Maria vill ha provet hos Ronny Lund då vi bara kan vara hos Björn och ha KKL en  dag och 
då i mitten/slutet på oktober med av björn utsedda skyttar. Vi beslutade att det var ok att ha 
provet hos Ronny L då man ville ha ett två dagars prov. Vidare beslutade vi att inte ska 
anordna prov med jakt under jord före 1/10. Således kan provet hos Ronny L inte utföras före 
den 1 oktober. 
 
§23 Rapport från Tollaransvarig 
Vi har fått pengarna ifrån HS 
Vi kör just nu kurs inför tolling-prov 6st går + några som dyker upp enstaka gånger 
Ser bra ut ekonomiskt. 
      
§24 Rapport från viltspårssekreterare  
Ingemar Palmgren och Pelle Hultnäs avslutar viltspårskursen med 5 deltagare. 
ordinarie prov 21/4 9 anmälda 
ett 1:a pris till en tollare 
Uttagen till SM också en tollare. 
Uttagning till taxkampen Karl Stålhandske , Siri Siggelin, Åsa Cederwall. 
Två anmälningar till rörligt. 
 
§25 Rapport från utställningssekreterare  
Utställningen flöt på jättebra, trevliga domare och funktionärer. 
Vi ordnade fiket själva och det funkade bra. 
Totalt inkomst på plats ca 11 500 
Wisborgen’s vandringspris till springer förd av Ida Nilsen 
SSRK Gotlands VP Bläsanden för evigt till Lena Widebäck nu måste vi leta efter nytt 
vandringspris. Beslutades om ett maxpris på 5000 kr för detta. 
Vi behöver nytt popup-tält, vi beslutade att köpa in ett nytt. 
 
§26 FB-R 
Tre anmälningar just nu till FB-R vi måste ha minst en hund till. 
 
§27 Övriga frågor 
Magnus och Lars rapporterade om GDPR 
Beslutades att Magnus och Lars kollar upp molnlagring 
Rapporterades ifrån funkis träffen om att föreningsfrihet varit uppe och att HS har backat lite 
och ska ta upp detta ihop med SKK. 
 
Försäkringar är kollade för skyttar till prov och alla jägare i jägareförbundet/Riks-jägarna har 
en väldigt bra försäkring vid evenemang. SSRK:s försäkring ej lika omfattande. SSRK för en 
diskussion med Jägarförbundet om en bättre försäkring enligt uppgift.  
 
  



 
§28 Nästa möte  
Nästa möte blir den 5/6 kl19.00 hos Gittan 
 
§29 Mötet avslutas. 
Lotta tackar och avslutar mötet. 
  
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


