
 

 

 

 

 
Protokoll 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Varnhem, söndagen den 15 maj 2022. 
 
Deltagare: Christer Bjarnesund, Martin Hallberg, Marianne Harr, Inger Östh, Henrik 
Nilsson, 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 Martin Hallberg. 
 
§   4.   Genomgång av föregående mötes protokoll. 
           Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
           Marianne presenterade en resultat och balansrapport för tiden 220101-220503, 
 
           Inför kommande styrelsemöten kommer en ny ordinarie punkt,  
           ” Ekonomirapport ”att sättas upp på dagordningen för en kontinuerlig  
           ekonomisk rapport från kassören till styrelsen.  Rapporten kommer också att  
           ligga till grund för upprättandet av en budget inför kommande år. 
 
§   5.   Rapporter från kommittéerna. 
           Provkommittén som jobbar vidare, med i första hand höstens huvudprov, har 

svårigheter att hitta tillgängliga provmarker. I dagsläget ser det ut att bli två 
partier ukl/ökl på lördagen den 24 september och ett parti skl på söndagen den 
25 september.  

            Fältträningar planeras under sensommar/höst dels hos Jack Engelbrektsson och 
dels hos Henrik Nilsson.  

            Mötet beslöt att, den under pandemitiden vilande utställningen i Sätila skall 
genomföras igen 2023.  

            Klubbens årliga officiella utställning i Skara äger rum den 28 maj, domare blir      
            Nils-Erik Nilsson ( Ölands Nisse ) 
 
§   6.   Kommande aktiviteter. 
           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.  
          Klubbens priser/vandringspriser fanns på plats inför mötet och det kunde  
          konstateras att en ordentlig genomgång behövs av desamma för att utreda vilka 
          priser som fortfarande är aktuella.  
           
        
§   8.   Tid för nästa möte. 
           Nästa möte kommer att föras via Teams och äger rum onsdagen den 10  
           augusti kl.19:00. 
           
. 
§   9.    Mötet avslutas. 
            Christer förklarade mötet avslutat. 
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…………………………                            ……………………………... 
Christer Bjarnesund  Inger Östh 
Ordförande.   Sekreterare. 
 
 
 
……………………… 
Martin Hallberg 
Justeringsman. 
 


