
 

 

 

 

 
Protokoll 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Tuve/Göteborg onsdagen den 10 augusti 2022. 
 
Deltagare: Christer Bjarnesund, Martin Hallberg, Marianne Harr, Inger Östh,  Marie 
Söderhagen, Henrik Nilsson, Sandra Carlander och Johan Hörndahl. 
 
 
§   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 Marie Söderhagen. 
 
§   4.   Genomgång av föregående mötes protokoll. 
           Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§   5.  Ekonomirapport. 
          Marianne presenterade resultat och balansrapport för tiden 2022-01-01- 
           2022-06-03. Marianne har också tagit fram ett formulär gällande arvodes 
           ersättning, övriga utlägg samt reseersättning.  
           Mötet beslöt att det företagskort som klubben innehar byts mot ett swishkonto. 
 
§   5.   Rapporter från kommittéerna. 
           Martin gick igenom en checklista inför huvudrovet och det skogsprov som 
            planeras längre fram.  
           Då klubben fått tillgång till ytterligare provmark kommer huvudprovet att  
            bestå av 1 parti ökl/ukl på lördag samt 1 parti ukl/ökl och 1 parti skl på  
            söndagen. Domare kommer att vara Calle Stolt, Camilla Paradis och Johanna 
           Melin Gustafsson eller Daniel Gustafsson. Förläggning blir Kärradals camping 
            i Varberg där en stuga är bokad för domare och funktionärer, med det 
            utökade provet kan ytterligare en stuga komma att behövas. Gemensam  
            provmiddag på lördagskvällen är, p.g.a. av provets utökning, åter aktuell 
            och aktivitetskommittén jobbar vidare med att lösa detta.  
            Ett skogsprov på morkulla som skall gå av stapeln i Dalsland under senhösten 
            är under planering. Tillgång till provmark för fyra partier á 8 deltagare, fördelat 
            på två dagar, finns. Förläggningen blir på Laxsjöns camping, domare är Tor- 
            Björn Larsson, provledare Marianne Harr och kommissarie Susanne 
            Legneskog.   
            Martin lämnar in ansökan om att hålla prov och tillstånd att använda GPS till 
            FA.  
             
 
 
 



 
 
           Fältträning kommer att äga rum den 10 september i Halland hos Jack 
           Engelbrektsson. 
           KM på fält planeras till första eller andra helgen i november. 
           Christer Bjarnesund kommer under hösten att hålla i en kurs om fem tillfällen. 
           Mötet beslöt att ställa in den planerade fältexkursionen p.g.a. för få 
           anmälningar. 
 
§   6.   Kommande aktiviteter. 
           10 september, fältträning i Halland. 

  24-25 september, huvudprov.   
  KM på fält. 
  Skogsprov. 

                        
§  7.    Övriga frågor.  
           Diplom på vandringspriserna skall inskaffas inför huvudprovet. 
        
§   8.   Tid för nästa möte. 
           Nästa möte kommer att föras via Teams och äger rum onsdagen den 31 
           Augusti. 
           
. 
§   9.   Mötet avslutas. 
           Christer förklarade mötet avslutat. 
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…………………………                            ……………………………... 
Christer Bjarnesund  Inger Östh 
Ordförande.   Sekreterare. 
 
 
 
……………………… 
Marie Söderhagen 
Justeringsman. 
 


