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Protokoll 1/2020 
 
Datum: 2020-01-13 
Plats: Fysiskt möte på Bergsgården i Forshaga 
Närvarande:  Lars Finne 

Gunilla Karström 
Anna Lindbäck 
Åsa Ranung 
Mari Andersson 
Birgitta Berg 
 

Förhinder: 
Andreas Ahlin 
Lars Böhn 
Mimmi Brykt 
                           

 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och lades till handlingarna. 
 
§ 3 Val av justerare 
Gunilla Karlström valdes till justerare 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Ordförande gick igenom förra protokollet och de beslut som togs då. 
 
§ 5 Post och skrivelser 
Enkät om funktionärsträff och representantskapsmötet besvarades med positivt besked.  
 
§ 6 Ekonomisk rapport 
Ekonomin är fortsatt bra. Birgitta Berg har gjort en preliminär sammanställning per 2019-12-31 som vi går 
igenom. 
 
§ 7 Verksamheten 

 Jakt retriever 
- De tre nya frysarna som ska vara i viltförrådet har fortfarande inte kommit.  
- Unghundsderbyt. Kort avstämning vad gäller budget och annat. Styrelsen tar beslut att vi 

kommer att köpa in 150 blåvita dummisar enligt den offert som tagits in. Dessa ska användas på 
unghundsderbyt.  
 

 Jakt Tolling 
- De vill låna dummisar av SSRK Värmland till ett WT i maj. 

 

 Jakt spaniel 
- Kommittén ser över datum för vattenprov och andra aktiviteter.  
- Vi beslutade att kommittén ska se över möjligheten att anordna ett prov under hösten. Men 

styrelsen vill se den totala kostnaden innan vi slutgiltigt bestämmer 

Kommentar [LF1]: lagt till 

Kommentar [LF2]: tillagt 
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 Utställning 
- Ängevi är nästa utställning. Rosetter är beställda.  

 

 Utbildning 
- Funktionärsdagen den 21/5 kommer att arrangeras på Niklasdamm.  
- Domare sökes för certifiering av provledare. 
- Kommittén funderar vidare på en grundkurs för nybörjare i apportering. 
- Kort information om den mocktrial som kommer planeras att arrangeras hos Camilla Högdahl 

Bergström i samarbete med SSRK Värmland. 
 

 Viltspår 
- Utskick regelvidering, pågår. Ska vara klar 31/1.  
- Utskick jubileumsviltspår 2020. Svårt att få dit domare. Även frågetecken kring bedömning och 

upplägg. Gunilla kollar vidare på detta.  
 
 

§ 8 Årsmöte 1/3 
Kort information om detta.  

 
§ 9 Övriga frågor 

- Vi har inte fått svar på vår skrivelse till HS angående NM i vilspår och Unghundsderbyt. Lars 
kontaktar kansliet och efterfrågar den. 

- FB-R. Vi diskuterade hur vi skulle kunna hjälpa till och skaffa funkisar till detta 
 

§ 10 Nästa möte 
- Inget planerat före årsmötet den 1/3 
 

§ 11 Mötets avslutande 
Lars tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 
 
 
Vid protokollet                                          Ordförande 
 
 
___________________                           _____________________ 
Anna Lindbäck                                            Lars Finne 
 
 
 
Justerare 
 
 
____________________ 
Gunilla Karlström 
 

 

Kommentar [LF3]: Tillagt 

Kommentar [LF4]: Tillagt 


