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Protokoll 3/2019 
 
Datum: 2019-05-28 
Plats: Telefonmöte 
Närvarande:   Lars Finne 

Sandra Jonsson 
Anna Lindbäck 
Andreas Ahlin 
Gunilla Karlström 
Lars Böhn 
Mari Andersson 
Birgitta Berg 
 
 

Förhinder:       Mimmi Brykt 
                          Åsa Ranung 
 

 
 
 
§ 23 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 24 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 25 Val av justerare 
Andreas Ahlin valdes till justerare. 
 
§ 26 Föregående protokoll 
Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 27 Post och skrivelser 
 Inget att rapportera. 
 
§ 28 Ekonomisk rapport 
225 000 kr på kontot just nu.  
Lars B och Birgitta har inte fått till något möte dem emellan men det är på gång. 
 
§ 29 Verksamheten  
 

● Allmänt 
- Gunilla och Marie har köpt domargåvor till Wt cup. 
- Lars B meddelar att det finns två kartonger med skott. 

 
● Jakt retriever 
- Elitprovet blev inställt. Det är inte anledning nog att ställa in ett prov pga av för få anmälda, denna 

gång gick det dock bra. Vi kunde kanske lagt ner oss mer, tex fyllt ut med en nkl ruta. 
- Unghundsderbyt 2020, Lars F har varit i kontakt med Kicki Pilenås som meddelar att det finns en 

grupp med funktionärer som jobbar kring derbyt.  
- Ett WT planeras dagen efter derbyt. 
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- Andreas  kontaktar Maria S för att kolla hur markerna lämpar sig för ändamålet. 
- Andreas  har kontaktat goldenklubben för att se om intresse finns för samarbete runt WT. 
- Andreas  har blivit kontaktad av Flat klubbens ordförande, de vill ha med oss på nästa möte med 

deras HS ang mästerskapet 2020. 
- Frågan har kommit upp om vi kan anordna ett WT/Mocktrail i början av hösten, kan vara lite sent nu 

att få domare till det.  Mimmi B och Birgitta kollar vidare på detta.  
- Andreas och Mimmi har diskuterat om ett Lag WT och Andreas har förslag på två datum, 11/8 och 

25/8. 
- Andreas har gjort ett nytt heltäckande provsammanställningsprotokoll. 
- Andreas har köpt in kaniner.  
- Vi har fått in en rapport om en incident på ett av våra prov, Andreas reder ut det vidare. 
● Jakt tolling 
- Provet på Humletorp blev inte fullt men genomfördes. 

 
● Jakt spaniel 
- Sandra har bildat en spanielkommitte som består av Sandra själv, Anette Axelsson, Ann-Marie 

Skansen, Gunilla Hansson och Alexandra Axdahl.  
- Ett vattenprov och ett WT för spaniels blir av den 21 juli, förmiddagen ägnas åt vattenprov och 

eftermiddagen åt WT.  
- Den 20 juli kommer Petra Johansson hit och har kurs för spaniels på ökl/segrarklass nivå. Max 8 

deltagare med hund  men obegränsat för de som vill gå utan hund. 
- Allt är under kontroll med funktionärer.  
- Det blir ett fältprov i ÖKL 6 oktober, domare, skyttar, funktionärer, plats är klart. 
- Sandra arbetar med att få till en träningsgrupp för spaniel. 

 
 
 

 

● Utställning 

- Ängevi har varit och många var nöjda med utställningen och de nya mattorna.  

- Än har det inte kommit in så många anmälningar till utställningen i Sunne. Gunilla har läget under 

kontroll. 

 

● Utbildning 

- Åsa arbetar med det sista inför funktionärs dagarna, Kicki P, Kerstin A och Bolly R är instruktörer. 

 

● Viltspår 

- Gunilla söker domare för NM på söndagen. Det är svårt att få tag i domare som vill döma i värmland 

pga av dåligt boende med utedass.  

- Gunilla har skickat sms för att hyra ett stort tält men ej fått svar. Gunilla fortsätter att leta domare till 

söndagen. 

- Den 6 juni är det uttagning till SM i viltspår, Lars B har anmält ett ekipage från Värmland. 

- De som blivit godkända att gå Instruktörsutbildningen ses ha kurser på nätet i annan regi. Gunilla 

kontaktar dem för att kolla hur de tänkt då de blir utbildade av SSRK. 

 

 

§ 30 Kort info om årets fullmäktige. 
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Lars F informerade oss om fullmäktige. 

 

 

§ 31 påskrift av protokoll  

Lars F påminde om hur vi signerade protokollen. 

§ 33 övriga frågor 

- Andreas, Gunilla och Lars B har skickat in till medlemskollen,  Lars B har fått svar men ej Andreas och 

Gunilla. Lars B kontaktar dem och kollar. 

- Marie ger som förslag att köpa in en hjärtstartare, går vidare med att kolla exakta priser om det 

skulle bli aktuellt.  

- Andreas kollar med brukshundsklubben hur de har gjort när de skaffat en. 

- Lars B har köpt in en apportkastare till avdelningen, enligt tidigare beslut. 

- Marie  kollar om alla provledare är inlagda samt deras uppgifter. 

- Manusstopp Apportören 1 aug frågan kommer upp om man måste redovisa proven i Apportören. 

Finns inget krav på det eftersom de numer ligger i SSRK prov. 

§ 34 Nästa möte 

V 35 Måndagen den 26 aug kl 18.30  

 

 

§ 35 Mötets avslutande  

 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                      Ordförande 
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Sandra Jonsson                                                         Lars Finne 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

 Andreas Ahlin 

 

 

 

 

 

 


