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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Mulde Fröjel och telefon 
            2020 10 20 
 
 

Närvarande: Morgan Hallgren, Marie Göransson, Kerstin Bergquist, Magnus Karlsson, Åsa 
Sjöberg, Lars Hargeson, Ida Nilsen, Patric Hedenstein, Ingmar Palmgren, Michael Modin 
 
 
 
Anmält förhinder: Helge Ahlner, Eva-britt Lerman Airiman 
 
 
§61 Mötets öppnande  
Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§62 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
 
§63 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§64 Kassarapport  
Ekonomin är god, men vi saknar pengar från SBK för våra genomförda prov. Vi undersöker. 
 
§65 Rapport från sekreteraren  
Skickat in om årsmöte till Apportören, Arbetsgrupp med Manus, Ida och Lars tar fram förslag 
på digitalt-årsmöte till nästa styrelsemöte. 
 
§66 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel 
Vi har genomfört Romaprovet och det har varit väldigt få anmälda.  
Ekonomin är inte helt klar men det ser ut att göra ett bra resultat.  
Per Brobäck vann och blev jaktprovschampion. 
 
Vi hoppas att kunna genomföra provet där nästa år också. 
  



 
§67 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
B-prov 17-19/9, nästan fullt prov. Provet gick bra. 
Vi har genomfört en valpkurs som gick bra. 
 
 
§68 Rapport från Tollar-ansvarig 
Vi planerar kurs i vår. 
 
§69 Rapport från viltspårssekreterare 
På Jubileumsspåret den 26/9 startade 14 ekipage (5 fick 1:a pris) samt 2 ekipage i anlagsklass 
(en godkänd). 

§70 Rapport från utställningssekreterare  
Vi har skickat ut inbjudan till 2 domare och samtliga gotländska ringsekreterare 1 är klar. 
 
§71 FB-R 
Preliminärt datum för FB-R 2021  blir 22-23/5. Beskrivare Gunilla Lefwerth. 
 
§72 Remisser 
Inget att rapportera 
 
§73 Övriga frågor 
Championatstallrikar vi kollar om Berit Karlsson, och så kollar vi upp andra alternativ t ex 
canvastryck. 
Vi beslutade att köpa in 1st chipläsare Eva-Britt får köpa in en till viltspår. Eva-Britt får vara 
ansvarig för förvaring av den. 
 
 
 
§74 Nästa möte 
 
1/12 kl. 19 Hos Morgan i Fröjel. 
 
§75 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Marie Göransson   Magnus Karlsson 
   
Ordförande                                              Mötessekreterare 


