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Plats: Studiefrämjandet Tid: Tisdagen den 15 januari 2008 
 
 
Närvarande: Stig Arnmark, Margareta Sjödin, Johanna Sjölund, 
  Katharina Svanlund, Anna Reynberg-Sjölund,  

Monica Backerholm, Jerry Axelsson,  
Magnus Hellström, Annica Jonsson 

 
Ej närvarande:  Josefin Lundgren 
 
 
§ 1 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 2 Till justeringsman valdes Katharina Svanlund. 

  
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 
§ 5 Skrivelser IN  Protokoll SSRK/Vn 6/07 och 7/07 
   Remiss SSRK; Återinförande av vilt i Ekl. 
   Remiss SSRK; Cert i jaktklass. 
   SSRK Valberedningen informerar. 
   Medlemsmatrikel. 
   Domare jaktprov 2008. 
     
 
 Skrivelser UT Remiss svar; Återinförande av vilt i Ekl. 

Remiss svar; Cert i jaktklass. 
   Viltspårsperioderna 2008. 

Domarförslag jaktprov 2008. 
 
 
§ 6 Ekonomi  

Redovisning av sektionens ekonomi som är god.  
Underlag har gjorts till verksamhetsberättelsen och bokföringen för 2007 
är lämnad till revisorerna. Diskussion fördes över hantering av kassan för 
viltförsäljning. 
Inofficiella utställningen gick ekonomiskt mycket bra. 

 
 
§ 7 Ordförande  

Informerade om SSRK/HS beslut i frågan om cert i jaktklass. 
 
 Sekreteraren  

Informerade om Järved/Bonäsets föreningsråd senaste årsmöte där SSRK 
blev antagen som medlem i föreningsrådet. 

  
 Utbildningsansvarig  

L1 kommer att vara 16-17 februari, SSRK har anmält 5 personer. 
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Till Working Test provledarutbildningen är Therese Sandström och 
Magnus Hellström anmäld. 
 
Inget nytt om instruktörsutbildningen. 
 
Inget nytt om ringsekreterarutbildningen, Johanna Sjölund har anmält 
intresse för utbildningen. 
 
Jaktmässa på Gnistan 12 april mellan kl.10.00-17.00. Arrangör är 
Studiefrämjandet. Beslutades att: 
• SSRK visar intresse för att delta på mässan och att utse Monica till 

ansvarig. 
 
Vårens kurser finns på hemsidan och några anmälningar har börjat 
komma in. 

 
 Retrieveransvarig  

Jaktprov 16-17/8 2008 med klasserna Nkl och Ökl. Domare blir Sören 
Norén.  

 
Diskussion om att arrangera ett Working Test som Klubbmästerskap 
istället för inofficiellt jaktprov. Beslutades att: 
• Klubbmästerskap genomförs from 2008 
• Magnus ansvarar för att ta fram ett datum och utformning av ett 

Klubbmästerskap. 
 

Spanielansvarig  
Har inget att rapportera. 
 
Utställningsansvarig  
Officiella utställningen är 8/6 2008. Katharina har varit i kontakt med 
Gertrud Jonsson SSRK/Vn. Beslutades att: 
• Skyttis IP bokas för utställningen, Margareta ansvarar för bokningen. 
• Katalogtryckning ansvarar sektionen för. 
• SSRK/Vn tillfrågas om de gör manus.  
 

 Viltspårsansvarig  
Har inget att rapportera. 
  

§ 8 Årsmöte  
Verksamhetsberättelse 2007 gicks igenom och efter korrigering i planen 
och tillägg i texten under hemsidan ang. anmälan om utskick godkändes 
verksamhetsberättelsen. Revisionsberättelsen har inte inkommit. 
 
Presentkort till instruktörer är klar. 
 
Inköp av presenter till de avgående i styrelsen ansvarar Stig och Margareta 
för. 
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Till årsmötespresidium valdes Annica som sekreterare och Stig kollar upp 
vem som kan sitta som ordförande. 
 
Stig ansvarar för att köpa in smörgåstårta och Katharina kollar vad som 
finns i lagret för kaffeservering. 
 
Styrelsen samlas kl. 18.00 på årsmötesdagen. 

 
§ 9 Webbsidan 
 Beslutades att: 

• Tillfråga Margot Engström om att vara kvar som webbansvarig. 
 
§ 10 Apportören manusstopp nr 1 

Apportören har haft manusstopp för nr 1 och sektionen har skickat in ett 
manus. Annica får i uppdrag att försöka ändra i det inskickade manuset 
och få in om klubbmästerskapet istället för inofficiellt jaktprov. 
 

§ 11 Övriga frågor 
Beslut att: 
• Stig Arnmark kvarstår som ansvarig för Bredånger och kontakterna 

med Jaktskytteklubben.  
 

 
§ 12 Nästa  möte 

Nästa möte blir direkt efter årsmötet, konstituerande för den nya styrelsen. 
 
 
 

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

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

 Stig Arnmark 
 Ordförande 
 
 
 
 ----------------------------------  -------------------------------------- 
 Annica Jonsson  Katharina Svanlund 
 Sekreterare   Justeringsman 

 


