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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Telefonmöte 
            2020 05 27 
 
 

Närvarande: Morgan Hallgren, Marie Göransson, Kerstin Bergquist, Åsa Sjöberg, Ingmar 
Palmgren, Lars Hargeson, Magnus Karlsson, Patric Hedenstein 
 
 
Anmält förhinder: Ida Nilsen, Elisabeth Vickman, Helge Ahlner,  Michael Modin 
 
§16 Mötets öppnande  
Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§17 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§18 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§19 Kassarapport  
Ekonomin är god. 
 
§20 Rapport från sekreteraren  
Inget att rapportera 
 
§21 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vi planerar fortfarande för att vi ska ha prov i september och oktober eftersom vi inte har 
några kostnader med att vänta. Vi har bett Jeremy att vänta med att boka biljetter för att se vad 
som händer angående covid-19. 
Vi kommer att ha följande startavgifter 
Nkl A 550 kr 
Nkl B 400 kr 
Vattenprov 300kr 
Öppenklass 650 kr 
SKL 650 kr enkelsläpp 
SKL 700 kr parsläpp 
 
Fasaner kommer nästa vecka och sätts ut i marken. 
 
 
  



 
§22 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
WT kan inte ske i vanlig form men vi tittar på en regional variant. 
Vi har genomfört ett antal kurser. 
Åsa har kollat vad andra klubbar ligger på när det gäller startavgifter och förslaget är 
B-prov 500kr 
C-prov 400kr 
 
Vi beslutade att jaktprovsekreterarna att besluta dessa avgifter. 
 
§23 Rapport från Tollar-ansvarig 
Tollingprovet 15-16/8 inställt.  
Höstkurs är fortfarande planerad men inget datum fastställt. 

§24 Rapport från viltspårssekreterare 
Avslutat kurs med 6 deltagare. 
Elisabeth W o Siw H kursledare 
Fem av dessa har blivit godkända på anlagsprov. 
Rörliga prov: 6 genomförda anlagsprov och 8 i öppen klass 

§25 Rapport från utställningssekreterare  
Utställningen är tyvärr inställd med anledning av de nya direktiven kring Covid-19. 

Domarna, ringsekreterarna, funkisarna, sponsorer m.m. är meddelade och statusen på 
utställningen är ändrad på hemsidan.  

SSRK och SKK är också meddelade att utställningen är inställd. 
 
§26 FB-R 
Inget att rapportera 
 
§27 Remisser 
Inget att rapportera 
 
§28 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§29 Nästa möte 
 
24/6 kl 19 Telefonmöte 
 
§30 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Marie Göransson   Magnus Karlsson 
   
Ordförande                                              Mötessekreterare 


