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Protokoll 6/2019 
 
Datum: 2019-12-04 
Plats: Telefonmöte  
Närvarande:  Lars Finne 

Gunilla Karström 
Andreas Ahlin 
Anna Lindbäck 
Lars Böhn 
Åsa Ranung 
Mari Andersson 
Birgitta Berg 
Mimmi Brykt 
 

Förhinder:  
                           

 
 
§ 59 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 60 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och lades till handlingarna. 
 
§ 61 Val av justerare 
Lars Böhn valdes till justerare 
 
§ 62 Föregående protokoll 
Anna fixar en verksamhetskalender. 
Vi beslutade att köpa in i hjärtstartare. Den ska vara i förrådet och det är varje provledares ansvar att se till 
att den används. Info om detta ska tas upp på nästa provledarträff. 
 
§ 63 Post och skrivelser 
2 st. inkomna och lagda under viltspår. 
 
§ 64 Ekonomisk rapport 
Det ser bra ut med ekonomin 
 
§ 65 Verksamheten 

 Jakt retriever 
- Andreas har hämtat kaniner och ska hämta änder. 
- Jaktcupen kommer hållas under april månad. En gång i veckan. Ingen träning bara tävling. 
- Unghundsderbyt kommer hållas i Rottneros park och domare är klara. Inget WT kommer 

arrangeras dagen efter då vi är för få funktionärer. 
- Sunne jaktmässa vill att vi kommer dit och visar upp oss den 1/8 
-  Vi har Mimmis och Andreas lagtävling den 2/8  
- Pratat om vilken instruktör som kan/vill hålla i att prova på B- prov den 3/5 
- Funktionärsträffen är den 18/4 i Stockholm. Andreas kan åka men vore bra om någon mer kunde 

följa med. 
- 21/5 är det funktionärsträningsdag 
- Vi tar beslut om att Lars Böhn köper in tre nya frysar till viltförrådet. 
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- Vi har haft två stycken praktiska jaktprov ett den 29/11 och ett den 13/12 
- Lagtävlingen som Bolly och Ingela planerat är inställd. 

 

 Jakt Tolling 
- Inget prov 2020 

 

 Jakt spaniel 
- Spaniel kommitté finns nu på hemsidan 

 

 Utställning 
- Ängevi och Sunne har genomförts, kommer även genomföras 2020. 

 

 Utbildning 
-Träningsdagen för funktionärer är satt till 21/5 
-Tittar på att certifiera provledare 2020.Vem kan hålla i det? 
- Vård i de vilda är under process att kunna genomföras 
- Gunilla Jacobsson har gått ur utbildningskommittén 
- Kurt på Humletorp har informerat oss om att det är många som är där och tränar utan att ha frågat 
honom först. 
- Vi har pratat om att ha en introkurs i apportering. 
- Vi kommer gå ut med info på FB att folk måste hålla sig borta från provplatserna och inte vara där 
och träna. 
 

 Viltspår 
- Regelremiss ska Gunilla och Lars titta på. 
- Jubileumviltspår ökl officiell. Gunilla ska prata med domarna om det. 
- Gunilla har köpt in rosetter och protokoll. 

 
§ 66 Årsmöte 1/3 

Plats Lagergrensgatan 2 i Karlstad. Inre hamn. 
Vi har beslutat att lotta ut en träning för en duktig instruktör. 
Anna fixar smörgåstårtan och bubbelvatten 
Mari ska höra med en veterinär som kan föreläsa. 
Vi ska lägga ut statuterna för årets Värmlandshund och de som fått sina championat under året. 

 
§ 67 Övriga frågor 
Manusstopp för Apportören är den 15/1 
Vi diskuterade hur vi ska kunna få en bättre dialog med rasklubbarna i Värmland. 
 
§ 68 Nästa möte 
Den 13/1 Bergsgården i Forshaga 

 
§ 79 Mötets avslutande 
Lars tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Vid protokollet                                          Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                           _____________________ 
Mimmi Brykt                                              Lars Finne 
 
 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Lars Böhn 
 

 


