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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Sara Ahlgren i När 
            2019 04 10 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Gittan Torndal, Morgan Hallgren, Åsa Sjöberg, Kerstin 
Bergquist, Helge Ahlner, Sara Ahlgren, Elisabeth Vickman, Lars Hargeson 
 
Anmält förhinder: Ingmar Palmgren, Lotta Persson, Michael Modin 
 
§1 Mötets öppnande  
Sara hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes med vissa justeringar 
 
§4 Kassarapport  
Ekonomin är god men början av året innebär ofta fler utgifter. 
 
§5 Rapport från sekreteraren  
Påminner om manusstopp för apportören 
 
§6 Rapport från funktionärsträffen 
Morgan rapporterade från spanieljakt 
Gittan rapporterade från exteriör 
Lisa rapporterade från viltspår  
Sara rapporterade från retrieverjakt 
 
§7 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vi inväntar svar ifrån Jeremy angående kaninprovet/träningen 7–8/9. 
Vattenprovet vet vi inte om vi har nån medlem som behöver så vi kommer troligtvis anordna 
det i samband med annat prov om intresse finns. 
Markus Sjöborg är klar som domare i segrarklass på Roma-provet. 
 
§8 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Till b-provet 11–12/5 så jagar vi provledare för öppen och nybörjarklass 
Marie Göransson tar elitklass 
Vi letar fortfarande efter mark och funktionärer och därför har vi inte bokat boende till 
domarna ännu. 
Helgkursen 1–2/6 är fulltecknad 
Det är stort intresse av att gå kurser men vi saknar ledare. 
Vi beslutade köpa in ett gasolkök, Sara köper in ett.  



§9 Rapport från Tollar-ansvarig 
Vi ska ha kurs i vår datum fortfarande lite osäkert. 
Dubbelprov inbokat 17–18/8 med upp till 14 startande / dag. 
Lars ska köpa in den viltfrys vi redan har beslutat om och den kommer att stå hos Sara 
Neogard. 

§10 Rapport från viltspårssekreterare  
Lisa och Ingmar startar en viltspårskurs med 6 deltagare 
Vi har vårt ordinarie vårprov den 27/4. 
 

§11 Rapport från utställningssekreterare  

Rapport från utställningssekreterare 209 ekipage per dag är anmälda till årets 
utställningsdagar.  Lördag jämt uppdelat mellan domarna men på söndagen har en domare 84 
hundar vilket ställer till med problem, arbete pågår att flytta valpar.  

SKK har rapporterat pengarna som ska komma in.  Därtill kommer anmälningsavgifter från 
manuella anmälningar.  

Allt fix med gräsklippning, sladdar etc. runt Lövsta har vi fått ok på.  
Rosetterna har kommit  
 
§12 FB-R 
Rosetterna har kommit.   
Marken är klar till FB-R 15/6. 
 
§13 Remisser 
Inga remisser denna gång 
 
§14 Förfrågningar/samarbeten från andra föreningar 
Vi har fått förfrågan om att vara med på en Inomhusträningshall på Lövsta. Lisa går med och 
lyssnar vad det handlar om och kostar. 
 
Vi diskuterade att göra reklam för annan verksamhet men beslutade att inte göra det. 
 
Jägareförbundet Västra Gotland vill föra upp hundförare på en lista för att jägare utan hund 
ska kunna ringa och få hjälp med t ex eftersök och apportering. 
Vi måste vara tydliga om att detta inte sker i SSRK’s regi. 
Vi önskar ha en infoträff med Jägareförbundet Västra Gotland för att förtydliga regler, ansvar 
och vilken kunskap ekipagen måste ha. 
 
§15 Medlemströjor  
Vi går vidare med detta, Sara har fått förslag från Jaktia och vi beslutade att Sara skulle gå 
vidare med en modell. Vi ska också kolla upp brodyr. 
 
§16 Medlemsmöten 
Vi kan prata med Jaktia om att ha det hos dem i höst, Sara kollar. 
  



§17 Försäkringar 
Jägarförbundet och SSRK har ett samarbetsavtal som gör att vi kan teckna en 
medlemsförsäkring som är ett bra komplement till vår befintliga försäkring. Vi beslutade 
teckna den. 
§18 Rabattkoderna till Destination Gotland 
Vi får inga förutom till utställningen. 
 
§19 Övriga frågor 
Inga övriga frågor denna gång. 
 
§20 Nästa möte 
 
Hemma hos Morgan 20/5 kl. 19. 
 
§21 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Sara Ahlgren    Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


