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Protokoll 2/2019 
 
Datum: 2019-04-08 
Plats: Kil 
Närvarande:  Lars Finne 

Sandra Jonsson 
Andreas Ahlin 
Gunilla Karlström 
Lars Böhn 
Åsa Ranung 
Mari Andersson 
Birgitta Berg 
Mimmi Brykt 
 

Förhinder: Anna Lindbäck 
                           

 
 
§ 9 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 10 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 11 Val av justerare 
Sandra Jonsson valdes till justerare 
 
§ 12 Föregående protokoll 
Gicks igenom 
 
§ 13 Post och skrivelser 
 Inget att rapportera 
 
§ 14 Ekonomisk rapport 
På kontot just nu 224 000 kr. 
Lars B och Birgitta B kommer att sitta ner och fördela kassörsjobbet och återkomma med info om hur 
reseräkningar etc ska skickas in i framtiden 
 
§ 15 Verksamheten  
 

 Allmänt 
Skott och domargåvor ska köpas in. Lars B inhandlar skott och Gunilla fick i uppgift att köpa 
dommargåvor 

 

 Jakt retriver 
- I år kommer det att bli 5 tävlingstillfällen i WT-cupen (2 rutor per tillfälle), inga träningar. 

Andreas håller på att sy ihop det sista med vilka som ska arrangera.  

- Andreas kommer även i år att hålla några samträningar fördelade över året. 

 

 Jakt tolling 
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- Remiss på tollingregler har skickats in av Mari 

- Allt inför tollingprovet i maj är under kontroll 

 

 Jakt spaniel 
- Sandra håller på att bilda en spanielkommittee, hon ska även försöka få till en träningsgrupp. 

- Sandra tittar på möjligheterna att arrangera ett fältprov ÖKL i höst, det kommer att kosta ca 

7500:- för jakten, inkl vilt. 

Vi beslutade att godkänna den utgiften 

- Ett vattenprov planeras den 28/7, domaren kommer även att hålla en kurs den 27/7.  

 

 Utställning 

- Remissen för championatbestämmelser svarades nog aldrig på 

- Mattorna till utställningsringarna blev dyrare än förväntat, tillkom frakt. 

- Allt är ok inför utställningen på Ängevi nästa helg, 268 hundar är anmälda 

 

 Utbildning 

- Veterinärkvällen var uppskattad. 

- Malin Nelson har erbjudit sig att hålla apporterings kurs. 

- Mimmi håller på med det sista på kombinerad kurs/jaktprov den 4-5/5. Budgeten visar på en 

kostnad per anmäld på ca 2550:-. Vi tar in 8ÖKL samt 10 NKl. Miriam Axner samt Annika Hector 

är instruktörer. Studiefrämjandet ska kontaktas också för att samordna med dom. 

Det kommer även att erbjudas åhörarplatser för 300:-/st på söndagen. 

Vi beslutade att klubben täcker ev förluster samt att medlemmar i SSRK Värmland har förtur. 

- Många är anmälda till funktionärsträningen den 30/5 

- Kursen med Reedsweepers är fulltecknad 

- Kurserna med Oliver Kiraly är också fulltecknade 

 

 Viltspår 

- Vi diskuterade det faktum att vi fortfarande tar betalt ”i skogen”, vi är enda avdelning som 

fortsatt gör så. Vi beslutade att detta måste upphöra. Lars B kontaktar Dalarna/Bergslagen för att 

se hur de gör och tar fram ett förslag på hur vi ska hantera anmälningar och utbetalningar i 

framtiden. Detta ska diskuteras på en dommarträff under maj månad. 

- Vi behöver uppdatera hemsidan med de nya avgifterna, det görs när föregående punkt är spikad 

- NM helgen vecka 35. 31/8-1/9 Torntorp. Gunilla är tyvärr inte hemma den helgen, men kommer 

att kontakta Caroline på HS för att hjälpa till med domare, mat och boende. 

- SM uttagningen. Åse Palm och Helena Nilsson ansvarar för detta. 

§ 16 Anmälan till medlemskollen 

Lars Böhn, Andreas Ahlin samt Gunilla Karlström skickar in anmälan om behörighet till medlemskolen. Lars till 

”Stora Kollen”, de andra till ”Snabbkollen” 

§ 17 Protokoll till hemsidan 

Mimmi skickar in protokollen när justerarna har godkänt dom per mail. 

§ 18 Uppföljning revisionsberättelsen 
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Vi beslutade att hjälpas åt att se till att beslut gällande pengar skrivs in i protokollen samt att revisorerna 

hålls uppdaterade med löpande protokoll under året. 

 § 19 Motionerna till fullmäktige 

Vi gick igenom motionerna. 

§ 20 Övriga frågor 

- Sunne jaktmässa har inkommit med förfrågan om vi vill ha en monter där. Andreas fick i uppgift 

att tillsammans med Sandra se om vi kan få ihop folk till det. 

- Mari fick i uppgift att kontrollera att alla provledare är inskrivna i SSRK-prov med personnummer. 

 

§ 21 Nästa möte 

Vi beslutade att vi röstar på det i FB-gruppen 

§ 22 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                      Ordförande 

 

 

 

 

 

Mimmi Brykt                                                         Lars Finne 

 

 

 

Justerare 
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             Sandra Jonsson 

 

 

 

 

 

 


