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Protokoll 4/2018 
 
Datum: 2018-12-03 
Plats: Edane hos Lars Finne  
Närvarande:  Lars Finne 

Mari Andersson 
Åsa Ranung 
Mimmi Brykt 
Lars Böhn 
Niclas Svensson 
 
 

Förhinder: Gunilla Karlström 
                          Andreas Ahlin 
                          Anna Lindbäck 

 
 
§53 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 54 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och lades till handlingarna. 
 
§55 Val av justerare 

Mari Andersson och Lars Finne 

§56 Föregående protokoll 

Lars Finne gick igenom föregående anteckningar från mötesprotokoll. 

§57 Post och skrivelser 

Inget att notera. 

§58 Ekonomisk rapport  

246200 kr på konton. 

§ 59 Verksamheten 

A –Jakt retriver 

- Kicki Pilenås har tagit på sig ansvaret för Unghundsderby 2020. 

- Andreas Ahlin får i uppdrag att sammanställa remissen retriverreglerna. 

B – Jakt tolling 

- Tollingreglerna ska förnyas. 

C – Jakt spaniel 
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        -Niclas Svensson har svaret på remissen för spanielproven. 

D – Utställning 

E- Utbildning 

-Reedsweeper´s Helena och Fredrik Lindström kommer i april och håller kurs. 

- Kurser i viltspår på flera nivåer kommer att erbjudas våren 2019. 

-Alla frågor som har med utbildning och kurser att göra måste på ett eller annat sätt att gå via 
Utbildningskommittén. När/om andra styrelsemedlemmar får inspel och idéer om utbildning/kurser ska de 
bolla vidare til Utbildningskommittén. OBS! Dessa inspel och idéer är mycket välkomna!! 

-Vi beslutar att ibland lägga ut information om utbildningar/kurser med andra arrangörer än SSRK Värmland 
på vår Fb sida. Kriterierna är att de antingen erbjuds av en annan lokalavdelning inom SSRK eller av 
Studiefrämjandet. Bedömningar görs från fall till fall, i första hand av Utbildningskommittén. 

F – Viltspår 

 -Värmland håller i NM 2019 och Gunilla Karström har tagit på sig ansvaret på NM i viltspår. 

§ 60 -Vad behöver göras. 

Årsmötet är den 3 mars 2019 klockan 16:00 

Lokal bokat på Gjuteriet, Studiefrämjandetslokaler. 

Mimmi Brykt tar på sig att tänka ut något som drar folk till årsmötet. 

§ 61 Val av sekreterare och valberedare. 

        -Mari Nälsén väljs in som valberedare på två år. Årsmötet 2018 gav styrelsen det i uppgift- 

        -Beslutar om att adjungera  in Mimmi Brykt  som sekreterare till och med års mötet 2019. 

§ 62 Apportören 

       Lars Finne tar på sig att meddela  HS att Mimmi Brykt är ny sekreterare. 

§ 63 Hemsidan 

        Inget då Anna Lindbäck  inte är närvarande på mötet. 

§ 64 Övriga frågor 

- Diskussion om turordning på arrangemang annordade av SSRK/VL 

Beslut tas att Värmlands medlemmar har förtur på utbildningar och kurser. 

- Årets bragdhund har vi uppmärksammat på hemsidan och facebooksidan. 

§ 65 Nästa möte 

Telefonmöte 10 januari 2019 klockan 18:00 
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§ 66 Mötets avslutande 

Lars tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet                                                    Ordförande 
 
 
 
 
 
Mimmi Brykt                                                         Lars Finne 
Sekreterare 
 
 
Justerare  
 
 
 
 
Mari Andersson                                                     Lars Finne 


