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Närvarande: Stig Arnmark, Margareta Sjödin, Jerry Axelsson, Josefin 

  Lundgren, Katharina Svanlund, Anna Reynberg-Sjölund 
  Monica Backerholm 

 
Ej närvarande: Lena Hallin, Magnus Hellström, Johanna Sjölund 

 
 
§ 38 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 39 Till justeringsman valdes Josefin Lundgren. 

Sekreterare för mötet Margareta Sjödin. 
 
§ 40 Dagordningen godkändes. 
 
§ 41 Föregående mötesprotokoll är justerat och klart. 
 
§ 42 Skrivelser IN   Protokoll SSRK/Vn 3/07 
 
 Skrivelser UT  Protokoll 07.02 
     Manus till Apportören 
     Manus till Hemsidan 
 
§ 43 Redovisning av sektionens ekonomi som är god. 
 
 Genomgång av de kurser som pågår och hur det ser ut med 

inbetalningarna till dessa.  
 
§ 44 Ordförande har varit på funktionärsträff i Härnösand. 

Ang. remissen som ska besvaras: Ordförande Vn samt någon ytterligare 
person skall skriva ihop ett ”Jasså” från avdelningen. En viktigare fråga 
som togs upp gällde representanter till fullmäktige. 
Gällande viltspår så har det kommit nya prislistor. 
Gällande jaktprov och annonsering så lämnas faktisk plats endast ut i PM. 
Stig bad Jerry ta kontakt med Lasse Forsberg för att ta del av de rutiner 
som gäller hantering av resultat m.m. 
Valpar under 4 månader skall portas på våra jaktprov och utställningar. 
På årets utställning den 9 juni kommer mätning av ska på labrador. 
Mätresultat skall skrivas in på kritiker och prislistor. 
Utställningen 2008 är klar vad gäller datum och domare. År 2009 har vi 
ingen officiell utställning. 
SSRK kommer att starta upp en utbildning för utställningsarrangörer. 
Ett B-prov på spaniel kommer att arrangeras över hela Sverige. Detta för 
att kunna få en utvärdering av spaniel som blir likvärdig över landet. På 
detta B-prov kommer dummies att användas. 
Kerstin Björklund är tillfälligt sekreterare i avdelningen. Ev. är det även hon 
som är mottagare av manus till Apportören. 
Tove är snart klar som instruktörsutbildare i avdelningen. Detta innebär att 
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det kanske under hösten kan utbildas nya instruktörer. 
 

 Sekreteraren ej närvarande. 
  
 Utbildningsansvarig vårens kurser är igång så när som på 

Retrieverträningen. De kurser som startat är jaktlydnad med apportering, 
lydnad samt viltspår. Kursledare är i tur och ordning: Maria Hansson, 
Monica Backerholm samt Stig Arnmark och Lennart Nordin. 
Monica har även varit i kontakt med Carina på Studiefrämjandet som 
informerat om L1 utbildning som kommer att äga rum till hösten. 
Det finns även möjlighet att bestämma en egen helg ev. tillsammans med 
GRK.  

 
 Retrieveransvarig Magnus ej närvande. Anna meddelade att det är ca 15 

anmälda till det inofficiella jaktprovet på lördag den 19 maj varav 3 st 
Ökl/Ekl. Anna kollar med Magnus om det inte går att anordna en klappjakt 
liknande den förra året. Uppstart klockan 10.00 
Funktionärer är Stig Arnmark, Maria Hansson, Monica Backerholm, 
Magnus Hellström, Katharina Svanlund, Erika Granberg, Helena Hellsten, 
Anna Reynberg-Sjölund. 
Anna fixar korv, bröd, briketter och tändvätska m.m. 
Stig tar med sig risskott. 
 

 Spanielansvarig pga få anmälningar till spanielträningen blev det ingen 
kurs i år. Istället startade de upp en träningsgrupp som även den går 
genom Studiefrämjandet. Ingen kursavgift tas ut av deltagarna. 
 
Monica har på sin kurs haft en deltagare som var intresserad av att gå 
vidare med sin träning. Maggan har även hon haft henne som deltagare 
och mailar henne Lars Gustafssons mobilnummer ifall hon vill kontakta 
honom och delta i träningsgruppen. 

 
 Utställningsansvarig har en egen paragraf längre ner gällande den 

officiella utställningen den 9 juni. 
 
 Viltspårsansvarig i dagsläget har det inkommit 5 anmälningar till 

ordinarie prov (19/6) samt en anmälan till det rörlig provet. 
Nästa ordinarie viltspårprov är den 14/8. 

 
§ 45 Officiell utställning den 9 juni 2007  

Plats klar och det blir gräsplanen uppe på Skyttis. Den är bokad från 
klockan 07.00-17.00 
Stig har varit i kontakt med vaktmästaren uppe på Skyttis för kontroll och 
bokning av kafeteria och toaletter m.m. 
 
Vaktmästaren kommer att finnas där även på utställningsdagen. 
Möjlighet finns även att utnyttja högtalarsystemet som finns på Skyttis. 
Stig har också fått information om vad som ska städas upp efter 
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utställningen. Stig håller fortsatt kontakt med vaktmästaren. 
 

 Ringsekreterare i stort sett klart: Erika Karlsson Norrfors, Helene 
Brännström Hörnefors, Anette Hägglund Lunde. Lokala förmågor i form 
av: Maria Hansson, Lena Ohlsson, Caroline Öhgren, Margareta Sjödin 
samt Gunilla Danielsson (i dagsläget ej 100%-igt klar). 
Josefin tar kontakt med Lena Ohlsson och kontrollerar om hon kan hälsa 
välkommen samt hjälpa till vid finalerna med ”klippa & klistra”. 
 
Katharina fixar kökspersonal (3 st – i dagsläget är Karin och Inga klar). 
Stig kontaktar Kjell och kontrollerar om han har möjlighet att ställa upp. 
Han blir då köksansvarig och fixar med inköp samt lunch till domare och 
ringsekreterare. 
 
Anna fixar bord (6 st) och stolar (16 st) från Valla. Dessa skall vara till 
ringarna samt till insläppet. 
 
De som kommer direkt på morgonen är: Anna & Ante, Katharina & Jonas, 
Gösta, Stig, Anders E (tar med tält och fixar med skyltning). 
Sopsäckar sätts upp runt om på utställningsområdet. Dessa sopsäckar 
köper vi in själva. 
 
Monica kollar upp med ÖA om de vill komma på besök. Josefin blir 
kontaktperson om så blir fallet. 
 
Parkeringsavgift om 20 kr tas ut. En lott erhålls med dragning under 
dagen. Pris 500 kronor. På parkeringen kommer Gösta och Fredrik att 
finnas. (Katharina ansvarig.) 
 
Josefin kommer att få manus till katalogen. Vi får då sätta in annonser 
m.m. Stig ansvarar för tryckning. Upplaga 150-200 stycken beroende på 
antalet anmälda hundar. Katalogpriset blir 30 kr. 
 
Maggan fixar växelpengar till insläpp och kafeteria. Fixar även kassaskrin. 
Begär även in ett förskott från avdelningen till ringsekreterararvoden m.m. 
 
Sponsorer till utställningen är i dagsläget: Reginas, Granngården och 
Zoobutiken. Josefin kollar upp om det går att hitta någon som kan sponsra 
med blommor (ev. i placeringsfärger??). Stig tipsade om att kanske Göran 
Ström även kan vara till hjälp. 
 
Josefin ska till Härnösand på måndag till veckan för ett möte. Hon kommer 
då att få prislistor, rosetter m.m. Josefin kollar även upp om det inte ska 
anordnas någon middag för domarna på fredagkväll, vilket är brukligt. 
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 Katharina har varit i kontakt med en fotograf från Umeå som kan tänka sig 

att finnas på utställningen så att utställare kan fotografera sina hundar. 
Hon kollar även upp om hon kan tänka sig att foto BIS vinnarna – samt 
vad detta ev. kan kosta. Blir det för dyrt får vi väl fixa egen fotograf. 
 
Gällande utställningen så träffas vi (de som känner sig manade) hemma 
hos Josefin på Götavägen 21 i Själevad den 5 juni. Klockan ? 
 

§ 46 Officiellt jaktprov 18-19 augusti 2007 
Provledare blir Janne och Eva Nordlund 
Kommisarie Margot Engström, vid förhinder ställer ev. Anna Reynberg-
Sjölund upp. 
Jaktprovsgruppen Stig Arnmark, Magnus Hellström och Anna Reynberg-
Sjölund kommer att sammanstråla längre fram. 
Anmälningar och katalog fixar Magnus Hellström. 

 
§ 47  Webbsidan vi har tittat runt lite grann på webbsidan och många upplever 

att man för att hitta vissa uppgifter måste klicka sig fram onödigt mycket. 
Vi ser över det hela och kommer med konkreta förslag som vi kan 
överlämna till Margot. 
Eftersom resultatsidan inte verkar användas fullt ut (intresset av lokal 
medlemmar verkar lågt) bör den kanske tas bort.  
Maggan har varit i kontakt med Margot ang det anmälningsformulär som vi 
planerar för att så småningom kunna göra utskick via mail till våra 
medlemmar. Maggan fixar ett formulär som överlämnas till Margot och 
läggs ut. 

 
§ 48 Apportören manusstopp 1 augusti 

 
 Inofficiell utställning 11 november Solänget 
 Försäljning av dummies 
 Träningskvällar Fagerhult måndagar 

 
 
§ 49 Övriga frågor  

Till funktionärsträffen den 25 maj är det för närvarande ca 16 stycken 
anmälda. Anmälningstiden förlängd t.o.m söndag 20/5. 
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§ 50 Nästa  möte måndagen den 6 augusti klockan 18.30 på  

Studiefrämjandet. Maggan fixar som vanligt fika. Josefin tar  
med sig, kaffe, the och saft. 

 
 
 

 
---------------------------- 
Ort & datum  
 
 

 
 
------------------------------------- 

 Stig Arnmark 
 Ordförande 
 
 
 
 
 ----------------------------------  -------------------------------------- 
 Margareta Sjödin  Josefin Lundgren 
 Sekreterare   Justeringsman 

 


