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Närvarande: Stig Arnmark, Margareta Sjödin, Johanna Sjölund, 
  Katharina Svanlund, Anna Reynberg-Sjölund,  

Monica Backerholm, Jerry Axelsson,  
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Speciellt inbjudna: Valberedningen; Anders Boman, Göran Ström 
 
 
§ 64 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 65 Till justeringsman valdes Anna Reynberg-Sjölund. 

  
§ 66 Dagordningen godkändes. 
 
§ 67 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 
§ 68 Skrivelser IN  Protokoll SSRK/Vn 4/07 och 5/07 
    A-provsutbildning 
    Viltspår 2008 
    Remiss SSRK/Vn: Ersättning för funktionärer 
 
 Skrivelser UT Manus till Apportören 
     Manus till Hemsidan 
    Remiss svar till SSRK/Vn 
    Protokoll 3/07 och 4/07 till SSRK/Vn 
 
§ 69 Redovisning av sektionens ekonomi som är god. 
 
 Faktureringarna från föregående protokoll är verkställda.   
 Kursavgifter från höstens kurser saknas och kursledarna uppmanas att 

påminna deltagarna om betalningen. 
 
§ 70 Ordförande  

Har inget att rapportera. 
 
 Sekreteraren  

Har inget att rapportera. 
  
 Utbildningsansvarig  

Höstens kurser börjar närma sig sitt slut. 
 
Studiefrämjandet vill att de kursledare som har kurser skall gå 
ledarskapsutbildningen som SFR erbjuder. Beslutades att: 
• Monica kontaktar SFR för att kolla upp när ett kurstillfälle för SSRKs 

instruktörer kan ske, 
• Monica skickar ut en förfrågan till instruktörer om utbildningen, 
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• Monica kontaktar Margot så information om utbildningen läggs ut på 
hemsidan.  

 
Instruktörsutbildning efterlyses då fler instruktörer behövs. Beslut att: 
• Monica kontaktar SSRK/Vn för att kolla om och när avdelningen 

planerar en utbildning av nya instruktörer. 
 
A-provsutbildningen blir inte av pga. bekymmer med rapphönsen. 
 
Working Test utbildning är inplanerad till november 2007. Beslut att: 
• Monica undersöker vidare om mer information om utbildningen, 
• Monica kontaktar Margot så information om utbildningen läggs ut på 

hemsidan.  
 
En förteckning över sektionens instruktörer skall tas fram för att tydligare 
veta vilka personer som kan tillfrågas om kurser. Beslut att: 
• Annica gör en förteckning och skickar till Monica. 

 
 Retrieveransvarig  

Planeringen för jaktprov 2008 har ej inkommit från SSRK/Vn. 
Örnsköldsvikssektionen vill dock se att jaktprovet sker i mitten av augusti 
2008. 
 
Spanielansvarig  
För tillfället finns det inte så stort intresse från spanielägarna.  
 
Utställningsansvarig  
Se särskild paragraf nedan. 
 

 Viltspårsansvarig  
Beslutades att: 
• rörliga provperioden blir 1 maj – 31 augusti 2008, 
• ordinarie prov blir 14 juni och 4 oktober 2008.  

  
§ 71 Avgående sekreterare/postmottagare 

Lena Hallin har beslutat att avgå som sekreterare och postmottagare med 
omedelbar verkan. Beslutades att: 
• Annica Jonsson är sekreterare och postmottagare fram till årsmötet. 
• Annica kontaktar SSRK/Vn och upplyser dem om bytet, 
• Annica kontaktar Margot för att ändra på hemsidan. 

 
§ 72 Fortbildning för aktiva hundinstruktörer 26-27 oktober  
 i Sollefteå, kursledare Erik Wilson 
 Beslutades att: 

• Maria Hansson, Katharina Svanlund och Josefin Lundgren får åka på 
utbildningen, 

• sektionen betalar anmälningsavgiften för dessa tre. 
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§ 73  Inofficiell utställning 11 november 
 Sista anmälningsdag är 28 oktober. Domare är Susanne Nilsson, Umeå. 

En reservdomare är även kontaktad och det är Maria Hansson. 
Ringsekretare är klara och det är Margareta Sjödin och Annica Jonsson. 
Bestyrelse är Katharina Svanlund, Johanna Sjölund och Margareta Sjödin. 
Kommissarie är Josefin Lundgren.  

 Tidningen 7 kommer att bjudas in för reportage och diverse olika försäljare 
kollas upp för att vara på plats under utställningsdagen. En fotograf 
kommer att vara på plats och kommer att ta BIS-bilderna.  
Sponsorer arbetas det med fortfarande. Fler som kan hjälpa till före, under 
och efter utställningen efterlyses. 
Beslutades att: 
• Katharina kontaktar domaren ang. vilket arvode som hon vill ha, 
• Katharina ordnar med annons i ortstidningen, 
• Katharina skickar ut ett mail ang. utställningen som styrelsen sedan 

vidarebefordrar till så många som möjligt, 
• inget lotteri skall säljas utan lotteri genom katalogförsäljning sker istället 

och katalogen säljs för 30 kronor, 
• Katharina kontaktar Solänget ang. kostnaden för hyran och värme 

under utställningsdagen,  
• de försäljare m.m. som finns på plats på utställningsdagen skänker 

priser till utställningen. 
 
§ 74 Ersättning till funktionärer 
 Remiss från SSRK/Vn ang. ersättningar till funktionärer vid officiella prov 

och utställningar. Efter diskussion beslutades att: 
• Örnsköldsvikssektionen även i framtiden vill att SSRK/Vn ansvarar för 

officiella prov och utställningar, 
• provledaren för jaktprov skall få betalt för alla de resor som måste 

utföras inför och under ett prov, 
• Annica skickar Örnsköldsvikssektionens svar till SSRK/Vn. 

 
§ 75 JÄBO-stugan 

Annica redogjorde om JÄBO-stugan och Järved/Bonästes Föreningsråd. 
Sektionen har under årens lopp haft kursverksamhet vid JÄBO-stugan. 
Efter diskussion beslutades att: 
• Örnsköldsvikssektionen vill gå med i Järved/Bonästes Föreningsråd, 
• Annica gör en skrivning till Järved/Bonäsets Föreningsråd ang. 

sektionens önskan att få vara med i Föreningsrådet. 
 
§ 76 Årsmöte 2008 
 Beslutades att: 

• Annica kontaktar SFR ang. lokal till årsmötet under vecka 6 2008. 
Förslag på måndag 4/2 alt tisdag 5/2 kl. 19.00. Rum 1, rum 2 och köket 
bokas, 

 



SSRK Örnsköldsvik Sammanträdesprotokoll nr 5.07 4(4) 
 
Plats: Studiefrämjandet Tid: Tisdagen den 10 oktober 2007 
 
 

• alla ansvariga skriver ner uppgifter till verksamhetsberättelsen och 
skickar till Annica, 

• Margareta sammanställer en resultat/kassa rapport, 
• vandringspriserna måste ses över och Annica ansvarar för detta, 
• sista ansökningsdag för vandringspriserna är 10 januari 2008 och 

ansökningarna skickas till Annica, 
• championat under 2007, Margareta ansvarar för diplom och inköp av 

ramar. 
 
§ 77 Webbsidan 
 Beslutades att: 

• Monica kontaktar Margot ang; SFR´s Ledarskapsutbildning, Working 
Test utbildningen och vårens kurser, 

• Annica kontaktar Margot ang; Årsmöte, Vandringspriserna, ny 
sekreterare och postmottagare och protokoll som ska in på hemsidan. 

 
§ 78 Apportören manusstopp 15 oktober 

Beslutades att: 
• Annica skickar manusunderlaget till SSRK/Vn, 
• Manus skall innehålla information ang; Årsmöte 2008, 

Vandringspriserna, Championat tagna under 2007, Måndagsträningen, 
Vårens kurser och Ögonlysning 26 januari 2008. 

 
§ 79 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§ 80 Nästa  möte 

Tisdagen den 15 januari klockan 17.30 med mat och därefter 
styrelsemöte. Margareta ansvarar för bokning av matplats  och Annica 
ansvara för att boka lokal på Studiefrämjandet.  
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Ort & datum  
 
 
 

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

 Stig Arnmark 
 Ordförande 
 
 
 
 ----------------------------------  -------------------------------------- 
 Annica Jonsson  Anna Reynberg-Sjölund 
 Sekreterare   Justeringsman 

 


