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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Morgan Hallgren i Fröjel 
            2019 05 20 
 
 

Närvarande: Magnus Karlsson, Ingmar Palmgren, Morgan Hallgren, Lotta Persson, Kerstin 
Bergquist, Helge Ahlner, Sara Ahlgren, Elisabeth Vickman, Lars Hargeson, Michael Modin 
 
 
Anmält förhinder: Gittan Torndal, Åsa Sjöberg 
 
§22 Mötets öppnande  
Sara hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§23 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§24 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§25 Kassarapport  
Ekonomin är god. 
 
§26 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera. 
 
§27 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Kaninprovet 7/9 
Jeremy Organ kommer och dömer Segrarklass samt håller kurs. 
Mona Stengård dömer öppenklass med Morgan Hallgren som domaraspirant 
Provledare blir Ulf Westlund och Magnus Karlsson. 
För träningen 8/9 blir priset 800 kr med hund och 400 kr som åhörare. 
 
Vi kommer att lägga ut ett vattenprov i samband med kaninprovet 
 
Romaprovet 
Markus Sjöborg dömer segrarklass, nybörjarklass och Mona Stengård dömer öppenklass. 
Morgan Hallgren kommer vara domaraspirant i alla klasserna om möjligt. 
Provledare Ingmar Palmgren och Magnus Karlsson 
Kontakten med Brukshotellet håller Ingmar i. 
Inventering och träning kommer arrangeras i höst. 
 
Vi beslutade att köpa in 50 st fasaner för utsättning för 8 – 10 kkr. 
  



 
 
§28 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Sara rapporterade, 
Vi har haft B-prov i Burs med 11 startande domare var Liselotte Hermansson,  
Ylva Melin och Marie Göransson var provledare. 
Valpkursen har startat Annika Stenström och Christina Höggren håller i den 
Den 1 - 2/6 har vi träningshelg på Ekeskogs gård i Hejde med instruktörerna  
Anna-Lena Wendt och Janne Eriksson. 
 
Den 14/7 har vi WT på Ekeskogs gård i Hejde med Mats Lindmark som huvuddomare. 
Samtliga klasser. 
 
§29 Rapport från Tollar-ansvarig 
Kurs har kommit igång startade 11/5 bara 4 deltagare. 
Viltfrysen är på plats hos Sara Neogard 
Provet 17 - 18/8 skall ut på ssrk-prov 
Det mesta av viltet är inköpt men ska kompletteras. 
 
 
§30 Rapport från viltspårssekreterare  
Vi har genomför ordinarie prov 27/4 11 ekipage domare Ingmar Rolf och Henrik 
Vi hade uttagning för viltspår-SM där Per Lindström blev uttagen att representera oss. 
Det togs också ut representanter till klubbmatchen mot taxklubben den 23/5 och det blev Per 
Lindström, Karl Stålhandske och Pia Andersson. 
2 st anmälda till rörligt prov  
Lisa och Siv håller i ”prova på” för valpkursen. 
Kursen är avslutad vi hade 6 deltagare 6 ggr  
Kursen har gett ett ekonomiskt överskott. 
 

§31 Rapport från utställningssekreterare  

Utställningen 4 - 5/5 

Lördagen hade 209 anmälda + 2 junior handling. En i varje klass 
Söndagen hade 209 anmälda. 

24 personer engagerade sig fredag-söndag varav 11 stycken hela dagarna.  
Hade aldrig gått att genomföra utställningen utan dessa underbara människor. Flera av dessa 
är inte ens medlemmar i SSRK Gotland. 
Ekonomiskt så ser det ut att vara ett väldigt bra resultat. 
Det finns korv, korvbröd, kaffe mm kvar som vi kan använda i dem kommande aktiviteterna. 

Vi beslutade att köpa in popup-tält, häftpistol och gåva till Thomas Lundgren 
 
Vi behöver hitta nytt ställe att förvara våra utställningssaker, vi beslutade att kolla upp om det 
finns förvaring på Lövsta.  
 
§32 FB-R 
Dagsläget 8 st anmälda hundar 6 flatar, 1 golden och 1 labbe. 
 



§33 Remisser 
På remissen angående SKK’s Värdegrund har Gotlandavdelningen inget att tillägga. Magnus 
skickar in vårat svar. 
 
§34 Rapport från fullmäktige 
Sara rapporterade 
SSRK Gotland omnämndes i verksamhetsberättelsen angående Spaniel och Tolling att vi 
ligger i framkant på verksamhet där. 
 
Det pågår upphandling av ny plattform till SSRK-prov.  
 
§35 Medlemströjor  
Efter undersökning så kom vi fram till att vi inte kunde hitta något bra ekonomiskt alternativ 
så vi beslutade att inte köpa in några medlemströjor. 
 
§36 Hemsidan 
 
Lars, Magnus och Sara fixar uppsättning av ny hemsida. 
Presentation på nästa möte 
Sen skall alla hjälpas åt att fylla på information. 
 
Målet är att nya hemsidan ska vara klar 1/10. 
Arbetsutskottet kan besluta om abonnemang 
 
 
§37 Övriga frågor 
Hund-hallen på Lövsta, hyran verkar bli alldeles för hög. Lisa går på mötet 12/6. 
 
§38 Nästa möte 
 
Hemma hos Lars 21/8 kl. 19. 
 
§39 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Sara Ahlgren    Magnus Karlsson 
  
Ordförande                                              Mötessekreterare 


