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Protokoll 3/2020 
 
Datum: 2020-08-11 
Plats: Telefonmöte  
Närvarande:  Lars Finne 

Birgitta Berg - Adjungerad 
Andreas Ahlin 
Anna Lindbäck 
Lars Böhn 
Åsa Ranung 
Mari Andersson 
 

Förhinder: Gunilla Karlström 
                          Sandra Jonsson 

 
 
§ 20 Mötet öppnas 
Ordförande Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
 
§ 21 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och lades till handlingarna. 
 
§ 22 Val av justerare  
Andreas Ahlin 
 
§ 23 Föregående protokoll  
Inget att ta upp 
 
§ 24 Post och skrivelser  
Inget 
 
§ 25 Ekonomisk rapport  
Spåren drar in pengar. 
Kursverksamheten går jämt upp. 
B proven går vi back på. 
33 000 kronor minus just nu för klubben. 
Gissningsvis kommer vi gå cirka 50 000 minus i år. 
Mycket återbetalning för unghundsderbyt samt Helena och Fredrik kursen. Men allt är återbetalat nu. 
 
§ 26 Verksamheten  
 Jakt retriever - Provavgifter -500kr B-prov. 

                                                      300 kr för vattenprov spaniel. Spanielprov kopiera från Östra 

                                                      800 kr för A-prov, elit och KKL. 

                                                      400 kr- C-prov. 

 Klargörande av ersättning för funktionärer .  Provledare och kommissarie får reseersättning och är det något 
annat, tex boende så tar vi det i styrelsen först. 

Ssrk Värmland önskar att Värmland får flera jaktprovsdomare. En kandidat ska tillfrågas om denne vill bli 
utbildad. 

Vi ska försöka få till ett eller två funktionärsprov. När det blir är inte fastställt ännu. 
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 Jakt tolling -Inget 

  Jakt spaniel –Inget mer än att ett vattenprov i juli är genomfört. Planer för fältprovet kvarstår pga 
Coronaläget. 

  Utställning -Inget 

  Utbildning –En nybörjarkurs i sammarbete med Malin Nelson. Blev full på en gång. Stor efterfrågan på 
dessa nybörjarkurser. Helena och Fredriks kurser ligger vilande pga Coronaläget. 

 Viltspår- Inget 
 
§ 27 Per capsulambeslut 
 - Inställda jaktprov  
- Inställda utställningar 
 - Inställda kurser och övriga aktiviteter  
Vi protokollför beslut att vi har ställt in två utställningar, WT cupen, lagtävlingen, mellersta Värmland, 
payback träning, unghundsderbyt, Helena och Fredrikkursen 2 tillfällen. WT träning för spaniel. WT NKL för 
spaniel. 
Vi beslutade att om någon deltagare på Oliver Kursen behövde lämna återbud pga Corona så skulle vi betala 
tillbaka halva kursavgiften. 
 
§ 28 Coronaläget  
Vi följer de rekommendationer som kommer ut från SKK/SSRK. 
 
§ 29 Diskussion om arbetsgivaransvar via Studiefrämjandet  

 Arvoden och reseersättningar ska gå via studiefrämjandet. 

 Utlägg hanteras som vanligt , dvs kvitton på saker man köpt. 
 
§ 30 Övriga frågor  
Inga 
 
 
§ 31 Nästa möte  
Lars lägger ut lite datum i oktober så försöker vi att ha ett fysiskt möte. 
 
§ 32 Mötets avslutande 
Lars avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
 
Protokollförare                                                    Ordförande 
Mimmi Brykt                                                        Lars Finne 
 
 
 
Justerare 
Anderas Ahlin 


