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Sammanträdesprotokoll fört den 18 april 2005 
 
§37 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 
 
§38 Val av justeringsman. 
Anders Boman valdes till justeringsman. 
 
§39  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med följande tillägg. §44 Medlemskap Jenni 
Hedlund. §45 Kurser under hösten, § 46 Jaktträning, §47 Domare 2007.  
  
§40 Föregående mötets protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 
§41 Skrivelser IN  
 
   SKK   - Inga skrivelser   

 
SSRK Inbjudan funktionärsträff 9 april i 

Härnösand. 
 

- Adresslista styrelsen 2005 
SSRK/Västernorrland.  

 
- Kallelse & Dagordning avd.möte 

050414.    
 

   SVF  -  Inga brev    
   
   
   UT    -  Protokoll nr 2-05§ 20-36 050222 

 
 
   
§42 Ekonomi 
F
 
öreningens ekonomi är god. 

§43 Rapporter 
  
Ordförande Stig berättade om att nyttjanderättsavtalet för Bredånger 

  är på gång att skickas in.
    
Sekreterare Inget att rapportera denna gång. 
 
Utbildningsansvarig Maria redovisade vårens kurser, Valpkurs via Grk 
har påbörjats, Apportering, Jaktträning-grund, jaktträning-retr 
forts, spanielträning, viltspår och jaktlydnad är på gång att börja. 
 
Maria informerade även om att Västernorrland får skicka 1 deltagare 
till Jubileumsviltspården 7 augusti 2005, 14 avdelningar deltager. 
Uttagning den 17/6, meriter 3st 1:or i Ökl. Sista anmdag 13/6 
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§43 Rapporter(forts)  
   
Retrieveransvarig Anders informerade om att Prova-på-dagen är den 
11/6 i Bredånger. Retrieverprovet i sektionens regi den 20-21/8 är 
Margot Engström kommissarie. Provledare är ännu inte bestämt. 
 
I Bredånger kommer att finnas stugvärdar på plats varje onsdag kl 
18.30 ,18 maj - 29 juni & 3 augusti - 31 augusti.  
 
Spanielansvarig Göran informerade om att avdelningen kommer att ha 
spår & vattenprov den 17 juli. 
 
Utställningsansvarig Susanne berättade om att Kafeterian för 
utställarna sköts av Mosjöns camping och att för Domare och 
funktionärer fixas catering. Stig pratar med Agria angående 
sponsring. Parkering 20 kr och katalog 30 kr som går till 
Övikssektionen. 
 
Viltspåransvarig Jerry meddelade att viltspårperioderna för året är 
1 maj –30 juni och 1 – 31 augusti. 
 
§44 Medlemskap Jenni Hedlund? 
Jenni Hedlund äskade pengar till medlemskap då hon nu under våren 
kommer att vara instruktör. Styrelsen godkände detta mot utbyte av 
presentkort som annars skulle ha utfallit vid nästa årsmöte. 
 
§45 Kurser under hösten? 
Styrelsen diskuterade vilka kurser som ska erbjudas under hösten. 
Beslutades att en valpkurs, vardagslydnadskurs och en 
Workingtestträningshelg ska planeras inför hösten. 
 
§46 Jaktträning 
Maria erbjuder att hålla ett inofficiellt prov den 17/8 i Bredånger 
med föranmälan som kommer att annonseras på hemsidan. Förslaget 
gillades av övriga i styrelsen. 
 
§47 Domare 2007? 
Susanne vill ha 4 förslag på domare till Öviksutställningen 2007. 
Beslutades att styrelsen kollar upp till nästa möte. 
 
§48 Manusstopp 1 augusti 
Ylva kollar med övriga styrelsen vid manusstoppdags om vad som ska 
in i Apportören. 
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§45 Hemsidan 
Förutom allmänt info som kommer att skickas in från styrelsen till 
Maggan så bör frågeställningen om vilka kurser i vinter som 
efterfrågas av medlemmarna,ut på hemsidan 
 
§46 Övriga frågor 
Info från funktionärsträffen den 9 april kom ifrån Stig, Göran, 
Anders och Maria. 
 
§47 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till 8 augusti kl 19.00 på Studiefrämjandet. 
 
Datum:______________________  Ort:___________________________ 
         
 
 
 
                             _______________________________ 
Stig Arnmark – Ordförande  Anders Boman – Justerare 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ylva Sjödin - Sekreterare 
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