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Plats: Studiefrämjandet Tid: måndag den 20 mars, 18.30 
 
 
 
Närvarande: Stig Arnmark, Lena Hallin, Margareta Sjödin, 

Anders Boman, Göran Ström, Jerry Axelsson, 
 Monica Backerholm, Anders Eriksson 
 
§ 14 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 15 Till justeringsman valdes Margareta Sjödin. 
 
§ 16 Dagordningen godkändes. 
 
§ 17 Föregående mötesprotokoll från 060112 är justerat och klart. 
 
§ 18 Skrivelser IN  Se §20 retrieveransvarig. 
 Skrivelser UT Inga 
 
§ 19 Redovisning av sektionens ekonomi som är god. 
 
§ 20 Ordförande rapporterar att hyreskontraktet i Bredånger med Norra 

Skogsägarna skall skickas in till Inskrivningsmyndigheten i Härnösand för 
registrering. Stig ansvarar för detta. 

 
 Sekreteraren har inget att rapportera. 
 
 Utbildningsansvarig meddelar att 4 anmälningar inkommit till 

jaktlydnadskurs som startar den 3 maj klockan 18.30.  
 
 Tre ekipage är anmälda till vardagslydnadskursen. Ställs in p.g.a. för få 

anmälningar och svårt med ledare. Ett ekipage flyttas till Goldenklubbens 
lydnadskurs och ett spanielekipage till spanielträningen.  

 
 Spanielträningen har totalt 4 anmälningar inklusive ovan nämnda. 
 
 Apporteringskursen har nio anmälda. 
 
 Till viltspårkursen är fyra stycken anmälda.  
 
 Retrievergrundkursen har nio anmälningar och dito fortsättningskurs en 

anmälning. Beslutas att samköra denna och gruppera in hundarna på 
lämpligaste sätt beroende på förkunskaper. 

 
 Totalt 35 ekipage är anmälda till vårens kurser.  
 
 Retrieveransvarig har fått en förfrågan från SSRK Sollefteå som önskar 

hjälp med provledare – alla klasser. Diskussion och beslut att avdelningen 
får fixa provledare. Anders Boman meddelar detta. 
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§ 20 Spanielansvarig har inget att rapportera. 
 

Utställningsansvarig ej närvarande. Inga officiella utställningar under året. 
 

Viltspårsansvarig meddelar att två anmälningar har kommit in. 
 
§21 Fågelinfluensan har inneburit att inga fåglar kommer att användas på 

vårproverna tills vidare information kommer.  
 
 50 änder är redan beställda under 2005. Beslutas att dessa skall köpas in 

trots rådande restriktioner. Ingen viltförsäljning kommer dock att ske 
tills besked kommer om ändring.  Däremot kommer det att vara möjligt 
att köpa dummies istället hos viltansvarig Anders Eriksson, se § 23. 

 
§22 Vårens apporteringskurs kommer att omfatta fyra träffar och priset sätts 

till 225 kronor per hund. Margot Engström håller i denna kurs. Övriga 
kurser kostar 450 kronor per ekipage. 

 
§ 23 Ett antal dummies av olika storlek och fyllning kommer att köpas till 

sektionen för försäljning. Dessa kommer att finnas hos Anders Eriksson. 
 Anders Boman ansvarar för inköp. 
 
§ 24 Vårfesten planerad till den 5 maj klockan 18.00, i Bredånger. Margareta 

Sjödin skickar inbjudan med sista anmälningsdatum fredagen den 20 
april, vecka 16. 

 
§ 25 Jaktprov retriever 2006 den 19 och 20 augusti. Ukl, Nkl och Ökl. 

Avdelningens ansvar med hjälp av Anders Boman att ändra klasserna 
och tacka nej till en domare, enligt ovan och fixa annons till 
Apportören före manusstopp 060415 

 
§ 26 Anders Boman skickar ansökan om särskilt jaktprov för retriever 2007. 
 
§ 27 Diskussion om vi ska ha inofficiellt jaktprov under våren 2006. Beslutas 

att det skall genomföras (dummies) och att det ska omfatta alla klasser Ukl, 
Nkl, Ökl samt Ekl. Preliminärt kommer detta att genomföras 2006-05-13 
med start 09.00. Stig kollar upp detta och återkommer. Gratis för 
sektionens medlemmar. Beslut om att vi kan använda originalprotokollet, 
men att detta kommer att kopieras upp i en annan färg. Anders Boman 
ansvarig för provet. 
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§ 28 Inofficiell utställning i november 2006. Utställningsansvarig kollar upp 

att ingen närliggande utställning går av stapeln det datum som blir bestämt. 
Två domare behövs, liksom ringsekreterare x 4. Platsen blir Solänget om 
möjligt. Fortsättning följer……. 

 
§ 29 Prova på dag den 11 juni klockan 12.00 i Bredånger. Anmälan till Stig - 

senast onsdagen den 7 juni – om de inte vill bli utan de godsaker sektionen 
tänker bjuda på.  

 
 
§ 30 Listan till träningskvällarna (stugvärdar) i Bredånger 2006 har 

sammanställts av Anders Boman. Schemat kommer att finnas på 
hemsidan och eventuellt byte av kväll får var och en sköta själva.  

 
§ 31 En förfrågan om intresse av att utbilda sig till provledare på retriever 

kommer att ske. Förslag lämnas till SSRK/Vn. Ansvarig Anders Boman 
 
 ”Jakthunden” – ett föredrag om kost, träning och återhämtning. Veterinär 

Örjan Lundell föreläser på Gnistan måndagen den 8 maj klockan 19.00-
21.00 och priset är 100 kronor per person. Anmälan till Lena Hallin 
Stig kontrollerar om ev. rabatt kan erhållas. 

 
 Eva-Carin Sjödin-Eriksson håller klickkurs. Stig kollar upp närmare och 

återkommer. Eventuell kursstart hösten 2006. 
 
§ 32 Till Webbsidan skall  
 

 Pris för apporteringskurs 225 kronor per ekipage 
 Styrelsen 2006 (Margareta skickar till Maria Hansson) 
 Inofficiellt jaktprov (§ 27) 13 maj kl. 09.00. Deadline den 1 maj. 

Anmälan till Monika Backerholm. 
 Prova-på-dag i Bredånger den 11 juni (§ 29). 
 Föreläsning Örjan Lundell (§31). 
 Vi behöver en ”knapp” på hemsidan med ”styrelse” som är lättillgänglig. 
 Anmälan av champions skickas till webbansvarig som lägger ut det på 

hemsidan ev. med foto. 
 Listan till träningskvällarna (stugvärdar) i Bredånger 2006. 

Ansv. Anders Boman 
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§ 33 Till Apportören skall 
  

 Korrekt lista av nya styrelsen 2006-03-29 
 Höstens kurser – valpkurs och vardagslydnad 
 Försäljning av dummies 
 Rätt adress till SSRK Ö-viks hemsida 

 
§ 34 Inga övriga frågor 
 
§ 35 Nästa möte onsdagen den 31 maj klockan 18.00. Lena tar fikat. 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------- 
 Ort & datum  
 
 
 
 
 
 ------------------------------------- 
 Stig Arnmark 
 Ordförande 
 
 
 
 
 ---------------------------------- -------------------------------------- 
 Lena Hallin   Margareta Sjödin 
 Sekreterare   Justeringsman 
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