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Plats: Studiefrämjandet Tid: Måndagen den 13 augusti 2007 
 
 
 
Närvarande: Stig Arnmark, Margareta Sjödin, Johanna Sjölund, 

  Josefin Lundgren, Katharina Svanlund, Anna Reynberg-
  Sjölund, Monica Backerholm 

 
Ej närvarande: Lena Hallin, Jerry Axelsson, Magnus Hellström  
 
§ 51 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 52 Till justeringsman valdes Monica Backerholm. 

Sekreterare för mötet Margareta Sjödin. 
 
§ 53 Dagordningen godkändes. 
 
§ 54 Föregående mötesprotokoll är justerat och klart. 

Avvaktar på att skriva under till nästa möte då ordinarie sekreterare 
förhoppningsvis finns på plats. 

 
§ 55 Skrivelser IN   ? 
 
 Skrivelser UT  Protokoll 07.02 
 
§ 56 Redovisning av sektionens ekonomi som är god. 
 
 Faktura har inkommit från Mittlabben. Margareta kontrollerar med Anders 

Eriksson innan hon betalar fakturan. Även Stig har en faktura på vilt som 
överlämnas till Kassören vid tillfälle.  

 
§ 57 Ordförande har inget att rapportera. 
 
 Sekreteraren ej närvarande. 
  
 Utbildningsansvarig höstens kursanmälningar redovisades. 

 
Till valpkursen är det för närvarande 8 anmälningar. Katharina Svanlund 
och Josefin Lundgren blir kursledare för den. 
 
Till vardagslydnaden är det för närvarande 7 stycken anmälningar. 
Kursledare för den kursen är Anna Reynberg-Sjölund. Ev. vill hon ha lite 
hjälp och eftersom hon planerar att köra på söndagar så anmälde 
Margareta Sjödin att hon kan tänka sig att hjälpa till. 
 
Sista anmälningsdag till höstens kurser sätts till den 31 augusti. 
Monica meddelar Margot så att vi får in det på hemsidan.  
 
Vi startar även upp måndagsträningarna på Fagerhult under september. 
För att undvika missförstånd tar Stig kontakt med de nya ägarna till 
Fagerhult för att kontrollera att det är OK att vi tränar på deras parkering. 
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Rapporterar sedan till Monica som då kan gå vidare med listan på 
träningsvärdar till måndagsträningarna. 

 
 Retrieveransvarig rapporterade om jaktprovet. 

Se särskild paragraf nedan. 
 

 Spanielansvarig ej närvarande. 
 
Utställningsansvarig har en egen paragraf längre ner gällande den 
inofficiella utställningen den 11 november. 

 
 Viltspårsansvarig ej närvarande. 

 
Det är 12 anmälningar till ordinarie prov (14/8) samt  
ca 12-13 anmälningar till det rörliga provet. Av de 12 anmälda till ordinarie 
prov kommer 8 stycken ekipage att få komma till start. Lennart Nordin och 
Stig Arnmark dömer 4 ekipage var. 

 
§ 58 Officiellt jaktprov den 18-19 augusti 2007 

  
Ett särskilt möte gällande jaktprovet har genomförts. På mötet var Magnus 
Hellström, Maria Hansson, Anna Reynberg-Sjölund, Janne Nordlund och 
Stig Arnmark närvarande. På detta möte gjordes en detaljerad planering 
för kommande jaktprov. Nedan följer en kortare sammanfattning. 
 
Kommissarie för provet är Margot Engström. Provledare är Eva och Jan 
Nordlund. Viltåtgång har provledarna kalkylerat på tillsammans med 
Anders Eriksson. 
 
Till nybörjarklass är det 26 stycken anmälda. Av dessa startar 16 stycken 
på lördagen. Till söndagens elitklass är det endast 6 ekipage anmälda. 
Detta gör att domaren även kommer att döma några nkl på söndagen. 
 
På lördag kväll äter Maria och Magnus med domare. 
 
Fika fixar Barbro Melander och Susanne Pettersson. 
  
Funktionärer till provet har Magnus och Maria fixat. 
 
Allt gällande inkvartering, fika, middag med domare m.m. kommer att 
faktureras avdelningen direkt. 
 
Eva fixar domarpresent och markägarpresent. Enklast är om hon begär 
ersättning för ev. utlägg direkt från avdelningen. 
 
När det gäller funktionärsresor bör någon form av samordning ske för de 
som vill ha ersättning. Enklast är förmodligen om Maria och Magnus 
samordnar detta eftersom de har full koll på vilka som ska hjälpa till. 
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§ 59 Inofficiell utställning 11 november 2007 

 
Solängets totohall är bokad och klar. 
 
Katharina och Josefin jobbar vidare med utställningen. Ingen domare är 
ännu inbokad. Förslag finns dock på Lena Ohlsson och Susanne Nilsson, 
Umeå. 

 
§ 60  Webbsidan Inget annat än att meddela sista anmälningsdag till kurser. 

 
Gällande formuläret som Margareta ska göra och skicka till Margot så är 
det inte klart. Med formuläret ska man kunna meddela sin e-postadress för 
att erhålla utskick om aktiviteter i SSRKs regi. 

 
§ 61 Apportören manusstopp 15 oktober 

 
Tas upp på nästa möte. 

 
 
§ 62 Övriga frågor Inga övriga frågor. 
 
§ 63 Nästa  möte onsdagen den 10 oktober 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  Monica Backerholm 
 Sekreterare   Justeringsman 
 

 


