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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Lotta Persson, Gnisvärd 
            2018 12 17 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Lotta Persson, Morgan Hallgren, Åsa 
Sjöberg, Kerstin Bergquist, Ingmar Palmgren, Elisabeth Vickman, Mona Stengård, Michael 
Modin, Lars Hargeson, Helge Ahlner 
 
Anmält förhinder: - 
 
§103 Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§104 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§105 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§106 Kassarapport  
Kassören meddelade att ekonomin är mycket god. 
 
§107 Rapport från sekreteraren  
Magnus påminde om att Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner måste skickas in till 
honom.  
 
§108 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Morgan meddelade att planering pågår inför nästa års aktiviteter och prov. 
 
Jeremy Organ är villig att komma hit nästa år som både domare och kursledare. Kurs och prov 
Är planerade att gå av stapeln den 7 – 8 / 8 - 2019. 
 
§109 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Inget att rapportera. 
 
§110 Rapport från Tollaransvarig 
Lars informerade om att det varit väldigt lugnt under hösten. Han planerar att ha en 
mellandagsträff. Planering pågår också för tollingjaktprovet i augusti med föreslaget datum 
23-25/8-2019 samt en kurs i vår. 
  



 
§111 Rapport från viltspårssekreterare  
Elisabeth har börjat kolla på idén om att anordna SM i Viltspår på Gotland samt eventuellt en  
internatkurs. 
 
§112 Rapport från utställningssekreterare                                                                       
Gittan meddelade att hon hare köpt in 4 termosar av de 6 vi beslutade om. 

§113 FB-R 
Inget att rapportera  
 
§114 Remisser 
Inkommen remiss med förslag på Viltspårsdomare. Styrelsen hade inget att invända. 
 
§115 Övriga frågor 
Förslag från medlem att införskaffa klubbtröja  i någon form exv en fleecetröja har inkommit. 
Frågan tas upp på kommande möte. 
 
Förslag har även inkommit från medlem om gratis start för funktionärer på kurs och/eller 
prov. Frågan tas upp på kommande möte. 
 
Bestlutades att Magnus lägger ut  på hemsidan om att startande på SM-tävlingar kan ansöka 
till styrelsen om bidrag till startavgift och resor till respektive prov. 
 
Maria har avgått ifrån valberedningen. Beslutades att Erik tar över ansvart som 
sammankallande. 
 
Valberedningen har fått information inför årsmötet om vilka i styrelsen som inte ställer upp 
för omval. 
 
§116 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes13/2 kl 19 hos Helge i hemse. 
 
§117 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lotta Persson   Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


