
 

 

 

 

 
Protokoll 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte/Teamsmöte torsdagen den 24 mars 2022. 
 
Deltagare: Christer Bjarnesund, Martin Hallberg, Marianne Harr, Inger Östh, Katarina 
Hansson, Marie Söderhagen, Henrik Nilsson, Johan Hörndahl och Sandra Carlander. 
 
 
§   1.   Mötet öppnas. 
           Christer 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. 
 
           Marianne Harr ifrågasatte saknaden av en ekonomisk budget för 2022 i  
           årsmötes protokollet. Frågan tas upp igen efter överlämnandet av 
           kassörsuppgifterna från Roland till Marianne. 
 
§   5.   Rapporter från kommittéerna. 
           Martin Hallberg, provkommittén, informerade att Birger Knutsson meddelat att 

de för oss reserverade markerna till vårt vårprov, inte håller måttet som 
provmark varför han ansåg det bäst att avblåsa provet. Eftersom det är svårt, 
näst intill omöjligt att hitta andra marker med så kort varsel, beslöts att provet 
ställs in! Martin kontaktar FA om beslutet och Inger lägger ut på hemsidan. 

            En förfrågan om marker inför vårt huvudprov i september har utgått till Birger 
Knutsson som inte kunnat lämna ett definitivt svar. Alternativt påtänkta marker 
är i Halland hos Calle Stolt eventuellt med ett par partier hos Martin och/eller 
Henrik. Martin håller kontakten med Calle Stolt. 

            Provkommittén har också börjat diskutera och ta ställning till den förfrågan 
som inkommit från FA om att arrangera SM och/eller Derby 2025. 

            Förslag om olika aktiviteter som kom upp under mötet var bl.a. 
revieringsträning på marker med och utan fågel och/eller eventuellt ihop med 
en  aktivitet i stil med den träningshelg som tidigare arrangerats på Väla. 

            Klubbens årliga officiella utställning i Skara äger rum den 28 maj, domare blir      
            Nils-Erik Nilsson ( Ölands Nisse ) 
 
 
 
 



§   6.   Kommande aktiviteter. 
           13 mars, start för kurs i grundlydnad i Tuve./pågår/ 
           9 april, vårprov/fältprov/INSTÄLLT, 
           28 maj utställning i Skara. 
           30 juni, start för ”Sommarkurs” i Uddevalla med Håkan Hansson. 
            Skytte träning planeras under sommaren på Nimrod/Uddevalla och  
            på Balltorp/Mölndal. 

  24-25 september, huvudprov.   
  KM på fält. 

                        
 
§  7.   Övriga frågor.  
          Johan Hörndahl tillsattes som prisförvaltare och priserna som för närvarande  
          finns hos Martin Hallberg kommer att överlämnas till Johan. En genomgång av     
          priserna för att reda ut vilka som fortfarande är aktuella o.s.v. planeras till 
          nästkommande styrelsemöte.   
          För närvarande är Marie Söderhagen ensam ledamot i aktivitetskommittén  
          varför styrelsen ombedes att till nästa möte komma med förslag på presumtiva 
          ledamöter.  
          Inger tog, med anledning av det meddelande som kommit ifrån FA, upp frågan 
          om milersättning för styrelse och interna resp. externa funktionärer.  
          Mötet beslöt att följa FA:s rekommendationer om 18:50kr + 14:00kr/mil för alla 
          externa funktionärer samt 18:50 för klubbens egna medlemmar. 
 
        
§   8.   Tid för nästa möte. 
           Nästa möte bestämdes till söndagen den 15 maj kl. 14:00 i Varnhem. 
           
. 
§   9.    Mötet avslutas. 
            Christer förklarade mötet avslutat. 
 
. 
 
  
  
…………………………                            ……………………………... 
Christer Bjarnesund  Inger Östh 
Ordförande.   Sekreterare. 
 
 
 
……………………… 
Katarina Hansson 
Justeringsman. 
 


