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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Telefonmöte 
            2020 04 22 
 
 

Närvarande: Morgan Hallgren, Marie Göransson, Ida Nilsen, Åsa Sjöberg, Ingmar 
Palmgren, Lars Hargeson, Magnus Karlsson, Patric Hedenstein 
 
 
Anmält förhinder: Elisabeth Vickman, Kerstin Bergquist, Michael Modin, Helge Ahlner 
 
§1 Mötets öppnande  
Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§4 Kassarapport  
Ekonomin är god. 
 
§5 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§6 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Skriftlig inbjudan är skickad till Jeremy Organ. Vi kommer ha prov i september och oktober. 
Domararrvoden och prissättning på prov kommer förändras vi föreslår att man har en 
gemensam syn i sverige på nivån startavgiften. 
 
Vi beslutade köpa in 50 fasaner för ca 10000 kr 
 
§7 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Många aktiviteter inställda, WT ännu inte inställt. 
Vi har haft kurser som givit ett positivt resultat ekonomiskt. 
Åsa ska kolla på hur prissättning behöver vara för att klara dem höjda domararrvoderna. 
 
§8 Rapport från Tollar-ansvarig 
Vårkursen blir skjuten till hösten 
Tollingprov är planerat till 15-16/8 2020.  
Domare Marie Kinder Nilsson 
  



 
§9 Rapport från viltspårssekreterare 
Det pågår en viltspårkurs som Elisabeth och Siw håller i. 
2 ekipage genomfört rörligt spår och ytterligare 5 väntar på att få gå 
 
 

§10 Rapport från utställningssekreterare  
Dubbelutställningen i Maj är inställd men vi har lyckats flytta 1 dag till 28/8 på Grönt 
Centrum Lövsta. 
 
Domare och rasfördelning: 

Patric Ragnarson 
Amris 
Cocker 
Lab 

Karl-Erik Johanson 
Field 
Curly 
Cheasapeak 
Welsh 
Tollare 
Flat 

Annika Ulltveit-Moe 
IVS 
Sussex 
ESS 
Clumber 
Golden 

 
Vi jagar ringsekreterare. Även utställning har fått höjda avgifter. 
 
§11 FB-R 
Den FB-R vi skulle ha i maj tillsammans med kennel Ice Miracles är inställd pga Coronan. 10 
st var anmälda. Anmälningsavgifterna återbetalda.  
Ev kommer vi försöka ha en senare i år om allt lugnat ner sig och vi får till en helg. 
 
§12 Remisser 
Inget att rapportera 
 
§13 Övriga frågor 
Tur vi har lite buffert i dessa svåra tider. 
Ska vi ha en messenger-grupp för styrelsen ?  Åsa ska skapar en. 
  
§14 Nästa möte 
27/5 kl 19 hos Morgan i Fröjel om det går att ha fysiskt möte 



 
§16 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Marie Göransson   Magnus Karlsson 
   
Ordförande                                              Mötessekreterare 


