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Protokoll 4/2020 
 
Datum: 2020-11-16 
Plats: Telefonmöte  
Närvarande:  Lars Finne 

Anna Lindbäck 
Åsa Ranung 
Gunilla Karlström 
Lars Böhn 
Mimmi Brykt 
Birgitta Berg 
Mari Andersson inkom efter cirka halva mötet 
 

Förhinder: Sandra Jonsson 
                          Andreas Ahlin                        
 

                           

 
§ 33 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 34 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och lades till handlingarna. 
 
§ 35 Val av justerare 
Åsa väljs till justerare 
 
§ 36 Föregående protokoll 
Gicks igenom 
 
§ 37 Post och skrivelser 
Svenska kennelklubben har skickat in en ansökan till riksidrottsförbundet, gällande att kunna betala till sina 
egna idrottsledare/instruktörer. Andra ersättningar om man får vara med. Då skulle vi inte behöva 
sammarbetet med Studiefrämjandet utan kunna betala själva. 
 
§ 38 Ekonomisk rapport 
Vi ligger mellan cirka 30 000-40 000 kronor minus på kontot. 
Spårverksamheten drar in mer pengar än beräknat.  
Vi har haft 7 stycken B-prov. B-proven har bara genererat cirka 1500 kronor plus. 
Vi har köpt in mycket vilt till årets prov då vi inte hade så mycket i lager. 
Vi har inte betalat kråkor än som klubben har fått. 
Samarbetet med studiefrämjandet har fungerat bra när det gäller utbetalningar av arvoden. 
 
§ 39 Verksamheten 
Jakt Retriever  
En ny incidentrapport har tagits fram. Det finns numera en som gäller om hundföraren beter sig illa. Tidigare 
har det bara funnits en gällande hund. 
 

- B-prov under 2020 
 Sunne 2 dagar, nkl och ökl. 
 Arvika 2 dagar, två nkl rutor dag 2 
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 Funkisprov ekl 
 Funkisprov ökl och nkl 

- KKL, inställt pga Covid-19. 
- Praktiska prov, inget praktiskt prov blev av pga Covid-19 
- A-prov Tackade vi nej till pga Covid-19 

Jakt Tolling 
Inget jaktprov. Planerar lagkamp 2021 
 
Jakt Spaniel 
Jaktprovet den 5 dec ställs in pga Covid 19 
 
Utställning 
Nästa utställning som är planerad är i april på Ängevi. Men pga det rådande läget så avvaktar vi att göra för 
mycket förberedelsearbete. 
Vi har ansökt om utställningarna 2022 och 2023 
 
Utbildning 
Mycket som ligger vilande, bland annat : Utbilda spanieldomare. Utbilda stewards i samband med ett mock-
trial som Kicki och Bolly vill hålla under våren. 
Pay-backdagarna då vi ta på kort varsel när vi ser hur pandemin utvecklar sig. 
 
Viltspår 
Det tuffar på. Lars B och Gunilla tittar på att kunna genomföra Jubileumscupen under året.  
1000 stycken diplom är beställda. 
Vi pratade om att man kan ta ända upp till 450 kr för viltspår.  Vi beslutade att behålla 350 kr i SSRK 
Värmland. 
 
§ 40 Årsmöte 2020 
-Datum beslut 14/3 2021 kl 16 
-Plats, i Karlstadsområdet om pandemin tillåter annars måste vi se hur det skulle kunna hållas digitalt.   
- Årsberättelser ska göras av varje områdesansvarig. 
-Revisionsberättelser. 
-Valberedningen är i full gång med sitt arbete. 
-Övrigt. 
 
§ 41 Coronaläget i allmänhet 
Vi följer de rekommendationer som kommer ut från SKK/SSRK. 
 
§ 42 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 43 Nästa möte 
11 januari 2021, telefonmöte. 
 
§ 44 Mötets avslutande 

Lars tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Sekreterare                                               Ordförande 
Mimmi Brykt                                             Lars Finne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare 
Åsa Ranung 


