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Protokoll 1/2021 
 
Datum: 2021-01-11 
Plats: Telefonmöte KL 18:30 
Närvarande:  Lars Finne 

Mimmi Brykt 
Andreas Ahlin 
Anna Lindbäck 
Lars Böhn 
Åsa Ranung 
Birgitta Berg  
Mari Andersson inkommer vid Kl:19 
 
 

Förhinder: Gunilla Karlström 
                          Sandra Jonsson 

 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och lades till handlingarna. 
 
§ 3 Val av justerare 
Lars Böhn 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Gicks igenom 
 
§ 5 Post och skrivelser 
Inget nytt att rapportera. 
 
§ 6 Ekonomisk rapport 
Birgitta håller på med det sista i redovisningen.  
Birgitta har inte fått in alla fakturor ännu och kunnat betala ut allt än. 
Då Studiefrämjandet inte kan samarbeta med oss längre då prov och tävlingsverksamhet inte ligger under 
deras verksamhet. Så ser vi över hur vi ska lösa utbetalningar framöver på ett bra sätt. Birgitta tar på sig att 
höra med andra kassörer i andra avdelningar hur de gör, så att hon kan lämna över ett bra förslag på lösning 
till den som kommer att ta över redovisningen efter henne och Lars Böhn. 
 
§ 7 Verksamheten 
o Jakt Retriever 
Planer finns, men ligger vilande. Mari har mailat in våra planerade prov till SSRK HS. 
 
o Jakt Tolling 
Inget nytt att rapportera. 
 
o Jakt Spaniel 
Inget nytt att rapportera. 
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o Utställning 
Inget nytt att rapportera. 
 
o Utbildning 
Utbildningar ligger vilande. 
 
o Viltspår 
Rullar på. Inget nytt att rapportera. 
 
§ 8 Årsmöte 2021 
o Datum beslutat sedan tidigare,  14/3-2021 Kl. 16.00 
o Plats: Vi beslutade att genomföra årsmötet digitalt och då använda den digitala plattform för ”förenklat 
årsmöte” som SKK tillhandahåller. Detta kommer att generera en kostnad på 3000 kr. Lars B ansvarar för 
beställningen till SKK 
Mer information och anmälan kommer vi att skicka ut via facebook, hemsidan och mail. 
o Årsberättelser, ska skickas in till Mimmi senast den 28 februari. 
o Revisionsberättelse ska revisorerna leverera. Lars och Birgitta ser till att de får underlaget i god tid. 
o Valberedningens rapporterar att de flesta posterna finns det namn till. Valberedning saknas just nu. 
o Övrigt, vi lägger ut på facebook att vi eftersöker nomineringar till årets funkis. Anna ansvarar för detta 
Vi beslutade att lotta ut 2st träningar med Kicki i samband med anmälan till årsmötet, dessutom ska vi utse 
Årets Funkis. 
 
§ 9 Coronaläget i allmänhet 
Vi följer de rekommendationer som kommer ut från SKK/SSRK. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 11 Nästa möte 
Inget före årsmöte, vid behov så sammankallar vi till ett med kort varsel. 
 
§ 12 Mötets avslutande 

Lars tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Protokollförare                                                  Ordförande 

Mimmi Brykt                                                      Lars Finne 

 

 

 

 

Justerare 

Lars Böhn 

 


