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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Teams 
            2021 04 19 
 
 

Närvarande: Morgan Hallgren, Marie Göransson, Kerstin Bergquist, Magnus Karlsson, Åsa 
Sjöberg, , Ida Nilsen, Patric Hedenstein, , Eva-britt Lerman Airiman, Lars Hargeson, Ingmar 
Palmgren 
 
Anmält förhinder: Helge Ahlner, Michael Modin 
 
 
§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 
Romaprovet har Andy tyvärr tackat nej så det blir Petra Johansson och Morgan Hallgren som 
kommer döma  

Introduktionskursen är framflyttad pga av corona karatän. 

§7 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 
Vi har haft helgkurs med Mark och Marlene … 
 
B-prov i vår blir 1-2 maj verkar vara fullt. 
WT i juli 
 
§8 Rapport från Tollar-ansvarig 
Dubbelprov 14 - 15 augusti domare Marie Kinder-Nilsson. 
Kurs blir troligtvis i höst istället 
 
§9 Rapport från viltspårssekreterare 
Vi har fått tillstånd att använda regionens mark 
Vi har haft kurs med 6 deltagare. 
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Vi har haft rörliga prov. 
Fasta provet är nu på lördag 20st startande 

§10 Rapport från utställningssekreterare  
Allt är inställt och vi avvaktar med ring och handlingsträning. 
 
§11 FB-R 
4 personer kommer att vid vår FB-R i maj att utbildas till funktionär/kastare av vår beskrivare 
Gunilla Lefwerth. 
Susanne Winberg, Ida Nilsen, Malin Åberg och Eva-Britt Lerman Airiman  
 
15 anmälningar i dagsläge 
 
Studiefrämjandet står resekostnad för beskrivare med max 2000:- 
 
§12 Remisser 
Inget att rapportera. 
 
§13 Övriga frågor 
 
Skall protokoll finnas på hemsida SKK rekommenderar inte det. 
Vi beslutade att inte ha protokoll utan ett samandrag av mötet på hemsidan. 
 
Rabatt på destinationgotland, får vi tyvärr inte längre på våra prov. 
 
Protokoll på hemsidan, vi ska försöka få ut dem snabbar. Vi beslutade prova en tjänst för 
digitala signaturer. 
 
Vi behöver bli bättre på att uppdatera hemsidan. 
 
Medlemsmöte Marie tar upp det igen när läget ser bättre ut och så planerar vi för slutet av 
augusti. 
 
§14 Nästa möte 
 
1/6 kl 19:00 Teams 
 
§15 Mötet avslutas. 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Marie Göransson   Magnus Karlsson 
   
Ordförande                                              Mötessekreterare 


