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Protokoll 5/2019 
 
Datum: 2019-10-15 
Plats: Karlstad  
Närvarande:  Lars Finne 

Mari Andersson 
Åsa Ranung 
Lars Böhn 

 Gunilla Karlström 
 
Förhinder: Andreas Ahlin 

Mimmi Brykt 
Anna Lindbäck 
Birgitta Berg (adjungerad) 
Sandra Jonsson 

 
 
§ 48 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 49 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 50 Val av justerare 
Mari Andersson valdes till justerare 

§ 51 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
Vi noterade att Gunilla inte heller hade tillgång till snabbkollen.  Gunilla fick i uppgift att kontakta kansliet för 
att lösa detta. 
Någon kalender har inte skapats än. Vi diskuterade snabbt att vi kanske kan använda kalendern i FB-gruppen, 
Mari tittar på detta. 

§ 52 Post och skrivelser 
Inkommande post har lästs av alla löpande, inget att notera. 

§ 53 Ekonomisk rapport  
Vi har just nu ca 265 kSEK på kontot. Alla utgifter är betalda, förutom att vilt ska köpas in under hösten. 

Kassören meddelade att under nästa år kommer inga förskott att utbetalas till våra olika prov. Funktionärer 
på tex utställning får skicka in reseräkningen till kassören. Mat kan handlas på Konsumkortet och de flesta 
andra utgifter faktureras redan. Eventuella resor hanteras via Resia. 

Flatklubben/VL har köpt änder och skott. Vi beslutade att ta 20:-/st för änderna och 1,50:-/st för skotten. 

§ 54 Verksamheten 

a) Jakt retriever 
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Från gruppen för Unghundsderbyt rapporteras det att förberedelserna är i full gång. 
Ansvarsområden har fördelat och alla har börjat jobba på sina uppgifter. Närmast på tur är att 
bestämma plats, det finns några bra alternativ så det är bara beslutet som fattas. 
 
Andreas har meddelat att änder är bokade, de ska bara hämtas. Vi diskuterade svartfågel och Lars B 
fick i uppgift att kontakta ett ställe vi köpt från tidigare. 
 
Arvikaprovet är också avklarat, blev inte riktigt fullt så nästa år blir det inte dubbelprov. Viltet var inte 
heller i bästa skick, det behöver ses över till nästa år. 
 
Nästa år är tre B-prov inplanerade 15-16/8 Mellersta Vämland  NKL, ÖKL, EKL (Dubbelprov) 
   5-6/9 Plats ej klar  NKL, ÖKL 
   12-13/9 Arvika NKL, EKL 
Alla domare är redan klara för proven. 
 

b) Jakt tolling 
Inget nytt sedan förra mötet 
 

c) Jakt spaniel 
Sandra har meddelat att man genomfört ett ÖKL prov, jakten köptes i enligt tidigare beslut och det 
hela var mycket uppskattat. 
Sandra ska även ha en spanielkurs i november. 
 

d) Utställning 
Alla domare för nästa års utställningar är klara. Det blir Ängevi 12/4 samt Sunne 4/7. 
Gunilla berättade om att man pratat på att samarbeta med SKK (Ransätersutställningen) 2023, för att 
spara på kostnaderna. Gunilla fick ok för att fortsätta att undersöka möjligheterna. 
 

e) Utbildning 
Ny certifiering av provledare planeras under våren. Vi beslutade att godkänna kostnaden för denna.  
Mocktrialkurs fortsätter planeras för våren 2020 
 

f) Viltspår 
Vi diskuterade NM som anordnades i Värmland. Vi har fått mycket kritik för vårt engagemang där. 
Gunilla och Lars B har pratat med Viltpårsansvarige på HS och hon är inte nöjd. 
Vi kan konstatera att kritiken till stora delar är befogad och att vi kunde gjort bättre. Vi tar med oss 
detta om det skulle bli en nästa gång. 

§ 55 SSRK HS protokoll från 7-8 sept 
I protokollet kan man läsa att Värmland inte engagerat sig i arrangemanget på ett bra sätt, se paragraf ovan. 
MEN man tar dessutom upp en stor oro om vår förmåga att arrangera unghundsderbyt nästa år. Detta tar 
man med i ett offentligt protokoll utan att diskutera frågan med styrelsen i Värmland eller ansvariga för 
derbyt 2020. Vi i styrelsen anser att detta är respektlöst gjort och att man i alla fall kan kontrollera 
bakgrundsfakta. Lars fick tillsammans med Åsa i uppgift att tillskriva HS om detta. 
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§ 56 Övriga frågor 
Vi har fått en offert på en hjärtstartare som ser bra ut. Lars B fick dock i uppgift att kolla om han kan få bättre 
pris via sitt arbete innan vi tar beslut i frågan. 

§ 57 Nästa möte 
Nästa möte 4/12, kl 18.30 via telefon 

§ 58 Mötets avslutande 
Lars tackade för visat intresse och avslutar mötet. 

 
Vid protokollet                                                    Ordförande 
 
 
 
 
______________________ ________________________ 
Lars Finne                                                         Lars Finne 
 
 
Justerare  
 
 
 
_______________________ 
Åsa Ranung                                                      


