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Närvarande: Stig Arnmark, Lena Hallin, Margareta Sjödin, 

Anders Boman, Monica Backerholm 
 
§ 52 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 53 Till justeringsman valdes Margareta Sjödin. 
 
§ 54 Dagordningen godkändes med ett tillägg §58b. 
 
§ 55 Föregående mötesprotokoll från 060531 är justerat och klart. 
 
§ 56 Skrivelser IN  Inbjudan till avd möte 15/8 
 
 Skrivelser UT Inga 
 
§ 57 Redovisning av sektionens ekonomi som är god. Sju ekipage har inte betalt 

vårens kurser. Maggan skickar brev och inbetalningskort till dessa. Göran 
kollar med Studiefrämjandet om listorna kommit in. 

 
 
§ 58 Ordförande rapporterade om prov-på-dagen i Bredånger där ca 25 

personer och hundar närvarade. Bra väder – trivsam dag. Glada 
funktionärer var Stig och Ingrid, Anders Boman, Maggan, Lennart Nordin, 
Anders E och Sven Jonsson.  

 
 Sekreteraren har inget att rapportera. 
 
 Utbildningsansvarig Fyra stycken anmälda till valpkurs. Tre stycken till 

vardagslydnad hittills. Ännu inga instruktörer.  
 
 Retrieveransvarig 32 st ukl/nkl och 20 st ökl anmälda till jaktprov 19/20 

augusti. Ett litet ”aber” med domaren eftersom denne måste lämna 
provplatsen kl. 15.00. Eventuellt tidigareläggande av start till fredagen för 
att lösa detta. Dock inte klart med domare. Det finns förslag på ytterligare 
en domare – Lasse Jonsson. Detta för att inte behöva lotta bort så många 
hundar. Fortsättning följer. Anders B har hand om detta.  
 
Spanielansvarig Delat prov vatten och spår i Bredånger 31 maj. 5 – 6 
hundar nkl och ökl. Enkelt vatten och spår. Sektionen var behjälplig vid 
provet.  

 
Utställningsansvarig Som domarförslag till den officiella utställningen 
2007 nämndes Philip Jonsson, Kjell Svensson, Kurt Nilsson, Moa Persson, 
Ewa Nielsen, Lena Stålhandske och Owe Gerdmundsen.  

 
Viltspårsansvarig 18 st första perioden anlag och öppen. 10 st andra 
perioden samma klasser. Alla anmälda har betalt. 
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58b  Kurser Samkörning av kurser om det inte blir fler anmälningar och om  

Maggan tar på sig verksamheten. 
 
§ 59 Webbsidan Domarnamn till Margot när det är klart. 
 Protokoll. 
 
§ 60 Apportören manusstopp Utställning i  november till Maria. Mail till Josefin 

angående detta eftersom inga utställningsansvariga finns på plats idag.  
 
§ 61 Övriga frågor Utbildning för medlemmar. Stig kollar med Studiefrämjandet 

om eventuella aktiviteter + ev ABC-kurs i sjukvård. Försäkringsfrågor förare 
och hundar i kursverksamheten. Hur funkar det? Lena tar kontakt med 
Agneta Olofsson för att få klarhet. 

 
§ 62 Nästa möte Måndagen den 25 september . 
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