
 

 

 

 

 
Protokoll 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams, måndagen den 24 oktober 2022. 
 
Deltagare: Christer Bjarnesund, Martin Hallberg, Inger Östh, Marianne Harr, Katarina 
Hansson, Henrik Nilsson, Marie Söderhagen, 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 Sandra Carlander. 
 
§   4.   Genomgång av föregående mötes protokoll. 
           Efter enomgång av föregående mötes protokoll lades detta till handlingarna. 
 
§   5.   Ekonomirapport 
            Marianne gick igenom resultat och balansrapport för tiden 22-01-01–22-10-03. 
            Mötet beslöt att de av FA upprättade regler gällande reseersättningar skall  
            omfatta både interna och externa medarbetare vid våra olika aktiviteter. 
            Den av Martin upprättade budgeten inför skogsprovet diskuterades och 
            vikten av att skaffa en budgetrutin för kommande event poängterades. 
 
§   6.   Rapporter från kommittéerna. 
           Christer gjorde en sammanfattning över huvudprovet och konstaterade att 

detsamma avlöpt bra och till allmän belåtenhet! 
            Martin meddelade att man ligger bra till med förberedelserna inför höstens 

skogsprov.  
            Kostnaderna för aktiviteter såsom prov skenar dock iväg och diskussion om   

hur vi skall komma till rätta med detta och vilka nödvändiga åtgärder som  
            måste vidtas uppstod. 
            KM på fält den 6 november kommer att dömas av Bengt-Göran Nilsson. 

Klubben bjuder på ” varmkorv ” till de närvarande vilket ombesörjs av Roland 
Magnusson.  

            Marie från aktivitetskommittén bokar upp Tångahed inför årsmötet, som 
beslutades förläggas till den 4 mars 2023. 

              
 
 
 
 
 
 



              FA har begärt in ansökningar om datum för prov under 2023. VFK har 
önskemål  om att hålla huvudprov den 30 september – 1 oktober 2023 och 
skogsprov den 25-26 november 2023. 

            Frågan om huruvida klubben har resurser och möjligheter att stå som värdar för 
SM och Derby 2025 skapar betänkligheter och diskussioner. En begäran med 
en försäkran om att FA står för ett eventuellt minus saldo kommer att 
framföras. 

 
 
 
§   7.   Kommande aktiviteter. 
           6 november KM på fält i Halland. 
           26-27 november, skogsfågelprov i Dalsland. 
           18 februari 2023 inofficiell utställning i Sätila. 
           4 mars 2023, årsmöte på Tångahed.   
           27 maj officiell utställning i Skara.         

  30/9-1/10 ev. huvudprov 
  25-26/11 ev. skogsprov. 

                        
 §  8.   Övriga frågor.  
           Diplomen på vandringspriserna finns nu på plats. 
           Mötet beslöt att Sandra Carlander skall ingå i provkommittén. 
        
 
 §   9.   Tid för nästa möte. 
            Nästa möte planeras äga rum via Teams torsdagen den 8 december kl.19:00.  
            Christer skickar ut kallelse. 
           
. 
 §   10.   Mötet avslutas. 
             Christer förklarade mötet avslutat. 
 
. 
 
  
  
…………………………                            ……………………………... 
Christer Bjarnesund  Inger Östh 
Ordförande.   Sekreterare. 
 
 
 
……………………… 
Sandra Carlander 
Justeringsman. 
 


