
 
                                  1(2) 
 
 
  

            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Vid Morgan Hallgren i Fröjel 
            2019 10 28 
 
 

Närvarande: Morgan Hallgren, Kerstin Bergquist, Sara Ahlgren, Elisabeth Vickman, Gittan 
Torndal, Åsa Sjöberg, Ingmar Palmgren, Lars Hargeson 
 
 
Anmält förhinder: Magnus Karlsson, Michael Modin, Helge Ahlner,  Lotta Persson 
 
§72 Mötets öppnande  
Sara hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§73 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§74 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§75 Kassarapport  
Ekonomin är god. 
 
§76 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§77 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Ingmar rapporterade ekonomin från spanielkurs och spanielprov. Det har gått ihop 
ekonomiskt med ett litet plus 
Träning och inventering av marken har genomförts innan provet. 
Viltet räckte till vid fältprovet, allt fungerade bra 
Tidpunkt för fältprovet 2020 blir eventuellt helgen efter GGN.. 
 
Beslut att ersätta Erik med 1000 kronor för användningen av hans mark vid Roma-provet. 
 
Vi avvaktar med svar på skrivelsen angående användning av rapphöns vid prov 
 
Morgan Hallgren, Magnus Karlsson och Pelle Brobäck startar på Spaniel SM 2-3 november. 
 
Beslut att sponsra deltagarna med lunch de dagar de gör provet. 
 
§78 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
A-prov KKL har genomförts 5-6/10 med 4 startande på lördagen och ingen på söndagen 
Domare var Tommy Lundin. 



Praktiskt prov genomfördes i Vamlingbo 8/10 med en startande som klarade provet, domare 
var Ola Thunberg. 
Ännu ingen ledare till kurshelgen i vår, kom med förslag! 
Åsa håller på att boka domare till 2020 års prov 
 
Provledarens roll vid uppläggande av prov kommer att tas upp vid funkisträffen nästa år. 
Eventuellt att de kan lägga planeringen på en lägre nivå och domaren får göra det slutliga 
upplägget 
Vi diskuterar det på vårt möte innan funkisträffen. 
 
§79 Rapport från Tollar-ansvarig 
Tollingprov planeras till tredje helgen i augusti 2020. 
 
§80 Rapport från viltspårssekreterare  
Höstprovet har genomförts med 13 anmälda och 12 kom till start. 
 
Rörliga prov har genomförts i september och oktober. 
Det har varit många anmälningar till viltspår under året. 
 
2020 är det 75-årsjubileum, förslag på att ordinarie provet, 25-26/4, arrangeras med 
annorlunda indelning och att ta fram en plakett med anledning av jubileet. 
 
Lisa svarar på skrivelse som har kommit in ang nya regler för viltspår. 
 
§81 Rapport från utställningssekreterare  
Domarändringar till utställningen 9-10/5 2020: 
Jan Erik Ek 
Mats Jonsson  
Jan Roger Sauge, Norge 
Hans Rosenberg, reservdomare 
 
Ida Nilsen ska gå Certifierad utställningsarrangör (CUA) utbildning i Stockholm. Den kostar 
1600 kronor 
 
Beslut att betala utbildningskostnaden och båtresan. 
 
§82 FB-R 
Eventuellt FB-R i vår. 
 
§83 Remisser 
Inget att rapportera 
 
§84 Hemsidan 
Sara tittar över den gamla hemsidan och uppdaterar den med nya mallar i stället för att göra 
en helt ny. 
När/om vi hittar fel, något som inte fungerar så skicka det till Sara som felanmäler till 
leverantören. 
Hemsidan behöver gås igenom och besluta om enhetlig text mm. 
 
 



§85 Övriga frågor 
Vi diskuterar pris till årets champion i klubben som ska tas fram. 
 
Våra diplom behöver ses över och göras snyggare 
 
Destination Gotland har beviljat rabatt igen. 
 
§86 Nästa möte 
Nästa möte den 3/12 kl 18.30., hos Lotta Persson. 
Vi tar upp budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering för 2020 på mötet.  
Beslutades att vi äter Julbord efter mötet på Broman och Son i Gnisvärd.  
Vi bjuder sedvanligt in valberedningen. 
 
§87 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Sara Ahlgren    Kerstin Bergquist  
   
Ordförande                                              Mötessekreterare 


