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Närvarande: Stig Arnmark, Lena Hallin, Margareta Sjödin, 

Anders Boman, Josefin Lundgren, Katharina 
Svanlund, Göran Ström 

 
§ 63 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 64 Till justeringsman valdes Göran Ström. 
 
§ 65 Dagordningen godkändes. 
 
§ 66 Föregående mötesprotokoll från 060807är justerat och klart. 
 
§ 67 Skrivelser IN  Samverkansprogram från Miljökontoret 
 
 Skrivelser UT Protokoll 060807 SSRK  ö-vikssektionen 
 
§ 68 Redovisning av sektionens ekonomi som är god. 
 
 Fem betalda anmälningar till utställningen den 11 oktober.   
 En kursavgift inte betald av vårens kurser.  
 Gruppen beslutar att det är okej att kassören köper in en laserskrivare.  
 Maxpris 5000 kronor.  
 
§ 69 1. Ordförande har kollat upp kurser med Studiefrämjandet inför 

vårterminen. 1. Erik Wilson kommer att föreläsa på Gnistan. 2. Jan 
Gyllensten, inlärning för instruktörer. 3. Studiecirkel om hundens sjukdomar. 
Olika veterinärer kommer att föreläsa. Cirkeln styrs från Härnösand. 4. 
ABC-kurs i sjukvård. Stig tar kontakt med veterinär Monika Abrahamsson 
om detta. 
 

 2. Sekreteraren har fått kompendiet från Anders Lindström, Miljökontoret 
om samverkansprogram, naturvård etc. Stig läser igenom detta för att se 
om det är något som kan vara aktuellt för SSRK Örnsköldsvik. 

  
 3. Utbildningsansvarig höstens valpkurs och vardagslydnad är igång. 

Totalt 25 ekipage anmälda. Kursen hålls på Jäbostugan och Maggan, 
Annica Jonsson och Malin Andersson är instruktörer.  
Ändring av priser inför vårens kurser tas upp på nästa möte.  

 
 4. Retrieveransvarig redovisar från jaktprovet 19/20 augusti. Kent 

Palmgren dömde ukl/nkl fredag – söndag. Lasse Jonsson dömde ökl lördag 
och söndag. Kommissarie på fredagen var Jan Nordlund och lördag och 
söndag Margot Engström.  Provledare var Eva Nordlund och Anders B.  

 Anders har ansökt om prov 2007, den 18/19 augusti, nkl/ukl/ökl 
Domarförslag Micke Rönnbäck, Alf Nordlund, Pelle Forslund och Björn 
Nordén.  
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 5. Spanielansvarig redovisar träff i Bredånger den 9 september. Åtta 

ekipage deltog. Kaninsläpspår var en av aktiviteterna.  Trevlig och 
uppskattad tillställning, bra väder. 

 
6. Utställningsansvarig redovisar att domarförslag för 2008 är inskickade 

till avdelningens utställningsansvarig, Namn se föregående protokoll. 
Namnen på domarna täcker hela gruppens raser enligt 
utställningsansvarig.  

 
7. Viltspårsansvarig är ej närvarande, men har inget att meddela via 

telefon. 
 
§ 70 Utställningsträning söndagen den 1 oktober på Fagerhult.  Spöregn. Fyra 

ekipage hade anmält sig och var på plats.  
 
§ 71 Inofficiell utställning, Solänget lördagen den 11 november kl 10.00. 

Genomgång enligt separat arbetsordning. 
 
§ 72  Datum för årsmöte beslutades till måndagen den 5 februari klockan 19.00 

på Studiefrämjandet i Örnsköldsvik.  
 
§ 73 Webbsidan under nyheter (Margot) Skall ha föregående godkända 

protokoll från 0608 samt text om att alla som har fått championathundar 
under 2006 skall skicka in fullständigt ifyllda uppgifter om detta till Margot 
Engström margot@kafati.com   Övriga vandringspriser, med lika fullständigt 
ifyllda uppgifter, till sektionens sekreterare Lena Hallin,  
washwhite@telia.com . Se SRRK-Ö-viks statuter på hemsidan. Detta innan 
den 10 januari 2007. Årsmöte den 5 februari 2007. 

 
§ 74 Apportörens manusstopp den 15 oktober.  

Protokoll från 0608, nr 4. (Till Maria Hansson – SSRK/VN) 
Årsmöte på Studiefrämjandet i Örnsköldsvik den 5 februari klockan 19.00. 
Championathundar under 2006 skall skickas till margot@kafati.com med 
fullständiga uppgifter.  
Övriga vandringspriser gällande samma år till Lena Hallin, 
washwhite@telia.com innan den 10 januari 2007.  Statuterna till 
vandringspriserna, finns på hemsidan.  
Vad gäller vårens kurser 2007 görs anmälningar och förfrågningar till Göran 
Ström,  0660 – 516 67, alternativt 070 – 679 69 67 eller per mail  
goeran.stroem@spray.se .  

 
§ 75  Övriga frågor 

1) Verksamhetsberättelsen för 2006 skall vara sekreteraren (Lena) 
tillhanda senast den 10 januari (mycket tidigare gärna  - ha 
förbarmande!)  

2) Till nästa möte: Fast folk på Fagerhult – hur gör vi – är det möjligt? 
3) Ersättning/ betalning  till funktionärer/resekostnader nästa möte 
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4) Förslag till avgifter kursverksamhet 2007 nästa möte. 
 
§ 76 Nästa  möte  tisdagen  den 9 januari. Gemensam middag innan mötet 

kl.18.00 på den nya indiska restaurangen. Maggan bokar.  
 
 
 
 
---------------------------- 
 Ort & datum  
 
 
 
 
 
------------------------------------- 

 Stig Arnmark 
 Ordförande 
 
 
 
 
 ---------------------------------- -------------------------------------- 
 Lena Hallin   Göran Ström 
 Sekreterare   Justeringsman 

 


