
 

 

 

 

 
Protokoll 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte via Teams, torsdagen den 8 december 2022. 
 
Deltagare: Christer Bjarnesund, Martin Hallberg, Inger Östh, Marianne Harr, Katarina 
Hansson, Henrik Nilsson, Marie Söderhagen, Sandra Carlander och Johan Hörndahl. 
Adjungerad från valberedningen, Gert Jeppsson. 
 
§   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. 
           Efter genomgång av föregående mötes protokoll lades detta till handlingarna. 
 
§   5.   Ekonomirapport 
           Marianne gick igenom resultat och balansrapport för tiden 22-01-01–22-11-30 
           och presenterade ett budgetförslag för 2023. 
           För att underlätta kassörsarbetet i framtiden föreslog Marianne att klubben 
           skaffar ett nytt redovisningssystem från Nordea. Priset för detta är ca 500 
           kr/år och mötet beslöt att Marianne införskaffar detta. 
            
§   6.   Rapporter från kommittéerna. 
           Martin gav en kort resumé från skogsprovet som avlöpt planenligt och till belåtenhet. 

Dock gjorde vädret att fågeltillgången blev något decimerad och för att i möjligaste 
mån undvika en upprepning av detta kommer provet nästa år att tidigare läggas med 
två veckor.    

            Marie från aktivitetskommittén har bokat Tångahed samt preliminär bokat lunch 
inför årsmötet den 4 mars 2023.  

            Arbetet med Sätila utställningen pågår och de första anmälningarna har kommit in. 
            

 
§  7.     Planering av ett arbetsmöte för styrelse och kommittéer, 
            Mötet fann det av största vikt att genomföra ett arbets/planerings möte för att  
            organisera det fortsatta klubbarbetet i styrelse och kommittéer. Inger som har 
            varit i kontakt med Väla kursgård och fått bekräftat att de har öppet under  
            januari, tar återigen kontakt för att erhålla uppgifter om lämpligt datum samt 
            priser på logi och mat. 
             
 
 
 
 



§   8.   Kommande aktiviteter.         
           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 
  4-5/11 ev. skogsprov. 

                        
 §  9.   Övriga frågor.  
           Gert Jeppsson från valberedningen, ställde frågan om någon styrelseledamot 
            planerar att avgå vid det kommande årsmötet samt bad den sittande styrelsen 
            om hjälp med, att i sådant fall, komma med förslag på lämpliga nya      

styrelseledamöter.  
 
 § 10.  Tid för nästa möte. 
           Nästa möte planeras äga rum via Teams onsdagen den 4 januari 2023 kl.19:00.  
           Christer skickar ut kallelse. 
           
 §  11.  Mötet avslutas. 
            Christer förklarade mötet avslutat. 
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…………………………                            ……………………………... 
Christer Bjarnesund  Inger Östh 
Ordförande.   Sekreterare. 
 
 
 
……………………… 
Marie Söderhagen 
Justeringsman. 
 


