
 
 

 

 

 

 
 
 

Protokoll 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte/telefonmöte tisdagen den 25 januari 2022. 
 
Deltagare: Pia Jelkeståhl, Martin Hallberg, Roland Magnusson, Inger Östh, Katarina 
Hansson, Marie Söderhagen, Christer Bjarnesund och Joakim Andersson. 
Adjungerad från valberedningen Gert Jeppsson. 
 
 
§   1.   Mötet öppnas. 
           Pia hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 
§   2.   Godkännande av dagordningen. 
           Dagordningen godkändes. 
 
 
§   3.   Val av justerare. 
           Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Katarina Hansson. 
 
 
§   4.   Genomgång av föregående mötes protokoll. 
           Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
 
§   5.   Rapporter från kommittéerna. 
           Lördagen den 5mars hålls årsmöte samt KM i apport. Dagen börjar med KM i  
           apport på Tubbetorp och fortsätter sedan  med lunch och årsmöte på Tångahed. 
           Avgiften för att starta i KM blir som tidigare 150kr/hund. Tilltänkt domare är 
           Douglas Larsson med vilken Pia redan varit i kontakt, mötet beslöt att Pia  
           fortsätter kontakten och stämmer av med Douglas.  
           Vårprovet den 9 april kommer att bestå av ett parti och döms av Torbjörn 
           Larsson. Provkommittén jobbar vidare med förberedelserna för höstens 
           huvudprov och undersöker möjligheterna att finna nya provmarker. 
           Med anledning att de upptrappade pandemirestriktionerna som kom i december 
            2021 har den planerade inofficiella utställningen i Sätila den 19 februari ställts  
            in. 
            Klubbens årliga officiella utställning i Skara planeras till den 28 maj. 
 
 
 
 
 



 
§   6.   Kommande aktiviteter. 
           5 mars, 2022 årsmöte och KM i apport. 
           9 april, vårprov/fältprov. 
           28 maj utställning i Skara. 

 24-25 september, huvudprov   
                        
 
§  7.   Övriga frågor.    
           Planerna för att eventuellt ersätta våra provpriser, tennmuggarna, mot dito i glas 
           fortsätter. Joakim visade ett par förslag, han undersöker vidare och återkommer  
           med prisförslag.  
           De nya provreglerna för apporttest som trädde i kraft den 1 januari 2022 finns  
           nu åtkomliga på hemsidan. Mötet beslöt att det i anslutning till detta också 
           skall bifogas ett tack till de duktiga, nu entledigade apporttestare, som alltid 
           ställt upp för klubbmedlemmarna.  
           Pia meddelade att det från FA PUR kommit in en förfrågan om klubben kan ta 
           på sig att arrangera SM och/eller Derby 2025. Provkommittén tittar över  
           möjligheterna. 
           Från Stellan Johansson har inkommit en film/förhandsvisning på hur det  
           kommer att se ut när anmälningarna till våra prov skall hanteras av Skk .  
           Eventuellt kommer detta att börja fungera under hösten. 
. 
             
§   8.   Tid för nästa möte. 
           Nästa möte är årsmötet lördagen den 5 mars 2022 i Vårgårda.  
           
. 
§   9.    Mötet avslutas. 
            Pia förklarade mötet avslutat. 
 
. 
 
  
  
…………………………                            ……………………………... 
Pia Jelkeståhl   Inger Östh 
Ordförande.   Sekreterare. 
 
 
 
……………………… 
Katarina Hansson 
Justeringsman. 
 


