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SSRK Örnsköldsvik Sammanträdesprotokoll 07.02 
  
 
Plats Studiefrämjandet Tid tisdagen den 20 mars 2007-03-24 
 
Närvarande Stig Arnmark, Maggan Sjödin, Josefin 

Lundgren, Monica Backerholm, Anna 
Reynberg, Magnus Hellström, Lena 
Hallin. 

 
§ 16 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark. 
 
§ 17 Till justeringsman valdes Maggan Sjödin 
 
§ 18 Dagordningen godkändes 
 
§ 19  Föregående protokoll godkändes 
 
§ 20 Skrivelser  
 Ut - Inga. 
 In – Uppsägning av nyttjanderätt, upplåtelse för träning och 

dressyr av hundar, den del som berör Översjäla 19:1. 
 
§ 21 Ekonomin är i balans. 
 
§ 22 Rapporter 
 Ordförande – 0 
 Sekreterare – 0 
 Utbildningsansvarig – 0 
 Retrieveransvarig – 0 
 Spanielansvarig – 0 
 Utställningsansvarig – 0 
 Viltspårsansvarig – 0 
 
§ 23 Föreläsning. Tio personer instruktörer och ur styrelsen har 

deltagit i föreläsning om hundens mentalitet på Gnistan. 
 
§ 24 Provledarutbildning. Jonny Öberg anmäld, men kunde inte 

delta. Istället  blev det Magnus och Maria Hellström/Hansson  
som genomförde provledartbildningen den 17 februari i Ånge. Bra 
kurs enligt utsago. Jörgen och Anita Norrbom höll i kursen. 

 



       2 
§ 25   Funktionärsträff den 25 maj eller den 18 maj eller 19 maj. Stig 

kollar och återkommer om vilken dag!  
 
§ 26 Inofficiellt jaktprov 19 maj. Anmälningar till (Magnus) och Anna. 

Kostnadsfritt.  
 Officiellt jaktprov 19 och 20 augusti. Jan och Eva Nordlund 

provledare. Anmälningar till Magnus.  Stig drar ihop och ansvarar 
för jaktkommitté som ska ansvara för det praktiska 
genomförandet av provet.  

 
§ 27 Prova-På-Dag den 16/6. Monika B ansvarar och står för 

upplysningar. Stig hjälper till med aktivitetsval.  
 
§ 28 Bilersättning till funktionärer. Två förslag sammanställda. 

Alternativ 2 anses som det mest lämpliga och det minst 
byråkratiska. Avdelningen arbetar vidare med beslut om vad som 
skall gälla inom jakt och utställningar. 

 
§ 29 Utställningar. Josefin fixar plats och sekreterare. Avdelningen tar 

emot anmälningar och tar domarkontakt samt prislistor för den 
officiella utställningen den 9/6. 

 Den inofficiella utställningen går av stapeln under den senare 
delen av november i år. 

 
§ 30 Kursverksamhet med sista anmälningsdag den 31/3 
 Lydnad 4 anmälningar 
 Jakt/apport 4 anmälningar 
 Spaniel 3 anmälningar 
 Retriever 6 anmälningar 
 Valp 1 anmälningar 
 Viltspår 3 anmälningar 
  

Monika fixar annons i ÖA  om kurserna. Förslag om att 
intresserade ska få lämna ut sin mailadress för att SSRK skall 
kunna göra ett utskick med information angående 
kursverksamheten ett par gånger per år. Maggan snackar med 
Margot om detta.  

 
§ 31 Stugvärdar i Bredånger Stig har gjort en lista med namn och 

datum. Den som inte kan, får själv ordna ersättare. Listan skickas 
till Margot efter att han har pratat med berörda personer. 
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§ 32 Viltspår Lennart, Kjell och Stig tar hand om de rörliga spåren. 

Första ordinarie viltspåren den 19/6. Jerry tar anmälningarna. 
 
§ 33 Remiss angående delning av SSRK Stig redovisar läget efter 

att ha varit på möte. Svar skall vara inne före den 1 maj, då det 
skall tas upp på fullmäktige. Resultatet av detta kommer i bästa 
fall vara klart 2010. Sektionen tycker det är svårt att ha några 
åsikter eftersom det hela är så oklart. 

 
§ 34 Till webbsidan Dagens protokoll, Prova-På-Dagen. Stugvärdar 

(Stig §31). Inofficiellt jaktprov. 
 
§ 35 Apportören nr 2 Ändra Stigs mailadress. Prova-På-Dagen, 

Träning i Bredånger.  Dummiesförsäljning. Det officiella 
jaktprovet, anmälningar och upplysningar. En förfrågan om varför 
inte vårat officiella jaktprov var med på sammanställningen i 
Apportören. 

 
§ 36 Övriga frågor Inga frågor. 
 
§ 37 Nästa möte den 15 maj klockan 18.30 på Studiefrämjandet. 
 
§ 37 Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
…………………………… 
 
 
 
 
…………………………………  ………………………………….. 
Stig Arnmark, ordförande  Lena Hallin, sekreterare 
 
 
 
………………………………… 
Margareta Sjödin, justerare 
 


