
Sammanträdesprotokoll nr 2.08 
 

SSRK Örnsköldsvik 
Datum: 080319  
Tid: 18:30    
Plats: Studiefrämjandet  

1 (7) 
 
Närvarande: Johan Ölund, Erika Granberg, Terese Sandström, Katharina 

Svanlund, Margareta Sjödin, Maria Hansson, Annica Jonsson.  
  § 42-45 Magnus Hellström 
 
Ej närvarade:   Anna Reynberg-Sjölund, Monica Backerholm. 
 
 

§ 33 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Maria Hansson. 

 
§ 34 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Katharina Svanlund. 
 

§ 35 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 36 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 
 

§ 37 Skrivelser IN  SSRK Instruktörsutbildning 
    Viltspårskonferens 
 
 
  Skrivelser UT  Anmälan till instruktörsutbildning 
    Årsmötesprotokoll 
    Konstituerande protokoll 
 

§ 38 Ekonomi 
Sektionens ekonomi är god.  

 
§ 39 Officiell Utställning  

Officiella utställningen i Örnsköldsvik är söndagen den 8 juni 2008.   
Domarens resor och kontakten med domarna ansvarar avdelningen för. 
Avdelningen vill ha fakturor på ev. inköp. Avdelningen står för domar middag 
den 7/6 samt för 2-3 personer i sektionen som följer med. Avdelningen står 
kostnaderna för PM och porto.  
Diskussion om BIS finalerna och vem/vilka som ska döma. Sektionen ordnar 
med boende, förslag på Park Hotell. Sponsorer är tillfrågade om att skänka 
priser till utställningen.         
Beslutades att: 

• Till Utställningskommitté välja: Katharina Svanlund, Helena Hellsten, Terese 
Sandström, Margareta Sjödin, Josefin Lundgren, Erika Granberg, Maria 
Hansson och Annica Jonsson.  Till sammankallande valdes Katharina. 



Sammanträdesprotokoll nr 2.08 
 

SSRK Örnsköldsvik 
Datum: 080319  
Tid: 18:30    
Plats: Studiefrämjandet  

2 (7) 
 
• Katharina etablerar en kontakt med domarna ang. BIS finalerna, ev. önskemål 

och kost under utställningsdagen.   
• Katharina undersöker vidare med avdelningen ang. domarersättning, 

ringsekreterarersättning och avdelningens alkoholpolicy.  
• Katharina undersöker vilken summa som sektionen får för matkostnader till 

domare och ringsekreterare. 
• Katharina kontaktar SSRK/Vn för att information om utställningen ska läggas 

ut på avdelningens hemsida. 
• Katharina undersöker tryckkostnader för katalogen om vi ska trycka själv. 
• Katharina fortsätter kolla med sponsorer ang. priser till utställningen. 
• Margareta kontaktar kommunen ang. bekräftelse av bokningen av Skyttis IP. 
• Maria Skickar katalogprogrammet till Katharina. 
• Katharina sammanställer en checklista för utställning och mailar ut den innan 

kommitténs möte i april. 
• Utställningskommittén har möte torsdag 17 april kl. 18.30 på 

Studiefrämjandet. 
 

Nästa officiella utställning i Örnsköldsvik är 2010. 
 

§ 40 Inofficiellutställning  
Datum fastställdes till 9 november 2008.  
Utställningen ska gälla för alla raser och åldrar. Förslag på att lägga 
utställningen på Ridhuset i Svedjeholmen. 
Beslutades att: 

• Katharina kollar med Ridhuset om vilka kostnader det är att hyra anläggningen 
samt om intresse finns från deras sida att hålla kafeterian öppen. 

• Katharina undersöker domare till utställningen, ex. Göran Åkesson och Anna 
Majaniemi. Frågan ang. domare delegerades till utställningskommittén. 

• Katharina skriver information om utställningen samt skickar info. till  
SKK/Vn. 

• SSRK/Vn, Sektionens hemsida och Studiefrämjandet. 
• Katharina ta emot anmälningarna till utställningen.   
• Anmälningsavgift ska vara 150 kronor oavsett klass. 

 
§ 41 Exteriörkurs 

Styrelsen diskuterade en exteriörkurs i samband med sektionens årsmöte. 
Beslutades att:  

• Arrangera en exteriörkurs 7-8 februari 2009. 
• Katharina tillfrågar Dan Eriksson att hålla i kursen samt döma vid tävling i 

samband med sektionens årsmöte. I förfrågan ingår vilka kostnader som blir 
för arvode och resa. 
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§ 42 Walk Up-träning 
Populär kurs med många anmälda. Handledare är Lars Hörnell.  
Beslutades att: 

• Magnus undersöker vilket datum Lars vill starta kursen samt om han kan tänka 
sig hålla fler grupper. 

• Magnus undersöker vilket material som behövs samt hur många funktionärer 
som erfordras. 

 
§ 43 Klubbmästerskap Working Test 1 juni   

KM 1 juni i Bredånger. Domare som tackat ja till att ställa upp är Peter Nordin 
och Katarina Oscarsson. Ytterligare domare behövs och förslag finns på Hans 
Bergström och Krister Westling kontaktas av Magnus.  
Priser har skänkts av olika företag.  
Beslutades att: 
• Till Retrieverkommitté välja: Magnus Hellström, Anna Reynberg-Sjölund, 

Johan Ölund, Erika Granberg och Terese Sandström. Till sammankallande 
valdes Magnus. 

• Statuterna för Klubbmästerskapet med Working Test skall vara;  
Hundägaren skall vara medlem i Örnsköldsviksektionen.  
För att kunna bli Klubbmästare får hunden ej få nollpris på någon station. 
Vid lika poäng vinner hund med högsta lägsta poäng. 

• Klubbmästare blir bästa Örnsköldsviks ägda hund i NKL, ÖKL och EKL. 
Dessutom utses en Working Test vinnare. 

• Magnus ordnar fler domare. 
• Magnus undersöker vilka funktionärer som kan hjälpa till. 
• Provet ska ha 5 stationer. 
• Startavgift är 175 kr inkl. mat, gäller alla klasser. 
• Sista anmälningsdag är 15 maj. 
• Anmälningarna skickas till Annica och upplysningar hänvisas till Magnus. 
• Till Provledare välja Margareta Sjödin. 
• Till Kommissarie välja Annica Jonsson. 
• Maria ordnar domarprotokoll. 
• Anna ordnar domarpresenter. 
• Magnus ordnar skyltar som Johan plastar in. 
• Arvode till domarna är deras resekostnader. 
• Magnus ansvarar för fotografering under provdagen. 
• Magnus framställer en annons om Klubbmästerskapet och sprider 

information till SSRK, SSRK/Vn, Jaktmässan, sektionens hemsida m.fl.   
• Uppdra till Retrieverkommittén att ta fram pris till vinnarna.  
• Under dagen bjuds startande på hamburgare och dricka. Även försäljning 

skall finnas. 
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§ 44 Onsdagsträningar i Bredånger 
Träningarna ska börja i maj och pågå till i september. Alla onsdagar ska ha ett 
tema och funktionärerna skall hålla i en organiserad träning mellan 18.30-19.15. 
Därefter sker egen träning.  
Beslutades att: 

• Magnus sammanställer vilka funktionärer som ställer upp. 
• Magnus skickar material ang. datum och teman till Margot för utläggning på  

hemsidan.  
• Funktionärslistan läggs inte ut på hemsidan. 

 
§ 45 Retrieverprov 16-17/8 2008 

Vi försöker hitta nya marker för provet, gärna närmare centrum. 
Beslutades att: 

• Magnus kontaktar Jan och Eva Nordlund om att vara provledare. 
• Till kommissarie för provet välja Magnus Hellström. 

 
Inför retrieverprovet 22-23/8 2009 har namnförslag inlämnats från sektionen på 
domare. Dessa är Jenny Hamring, Mikael Rönnbäck, Willy Gustavsson, Alf 
Nordlund och Monika Andersson. 

 
§ 46 Rörligt viltspårprov 1/5-31/8 2008 

Stig Arnmark och Lennart Nordin är tillfrågare att vara domare och de har tackat 
ja till att döma. Annica tar emot anmälningarna. Maria ordnar protokoll. 

 
§ 47 Ordinarie prov 14/6 och 4/10 2008 

Totalt kan 10 hundar per provdag gå ett ordinarie prov. 
 

§ 48 Kursplan 
Diskussion ang. vad som ska ingå i sektionens kursplan för olika kurser som 
sektionen tillhandahåller. 
Beslutades att: 

• Till Utbildningskommitté välja: Monica Backerholm, Maria Hansson, 
Margareta Sjödin, Katharina Svanlund. Till sammankallande valdes Monica. 

• Uppdrag till Maria att sammanställa kursplaner och delge styrelsen innan de 
läggs ut på hemsidan. 

 
§ 49 Kursavgift 

Diskussion ang. vilken avgift som sektionen skall ta på kurserna. 
Beslutades att: 

• Vid valp-, vardagslydnads-, jaktlydnads-, apporterings- och retrieverkurser 
skall kursavgiften vara 500 kronor. Dessa kurser skall vara 8 gånger. 

• Vid viltspårskurs skall kursavgiften vara 400 kronor. 
• Alla som ska gå kurs i sektionen skall vara medlem i SSRK. 
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§ 50 Instruktörsutbildning 
SSRK/Vn kommer att starta en diplomeringsutbildning under våren 2008. 
Beslutades att: 

• Sektionen skickar Johan Ölund på kursen. 
• Sektionen står kostnaderna för kursen.  
• Johan ålägges att hålla minst 2 kurser åt sektionen efter avslutad diplomering. 

 
§ 51 Intensivkurs eftersök 

Sektionen planerar att arrangera en eftersökskurs som ska genomföras under en 
helg, fredag-söndag. 
Beslutades att: 

• Maria och Magnus arrangerar en intensivkurs eftersök 16-18 maj 2008. 
• Maria ordnar en annons för kursen. 
• Antal deltagare på kursen fastställdes till 8 ekipage. 
• Kursavgift fastställdes till 800 kronor inkl fika och lunch. 
• Till mat- och fika ansvarig under kursen valdes Margareta och Annica. 
• Hjälpinstruktörer är Johan och Erika. 
• Annica bokar JÄBO-stugan.  

 
§ 52 Retrieverinternat 2009 

Under 2009 vill sektionen arrangera ett retrieverinternat med 4 instruktörer.  
Beslutades att:  

• Till Internatkommitté välja: Margareta Sjödin, Johan Ölund, Maria Hansson 
och Magnus Hellström. Till sammankallande valdes Maria. 

• Internatet planeras till 21-24 maj 2009. 
• Internatet skall vara öppet för alla retrieverraser. 

 
 

§ 53 Föreläsningar 
Diskussion om föreläsningar för sektionens medlemmar med Folksam och 
Skatteverket. 
Beslutades att: 

• Magnus ansvarar för att kolla vidare kring datum för föreläsningar samt hålla 
kontakten med Folksam och Skatteverket. 

 
§ 54 Hemsidan 

En ny layout på hemsidan diskuterades samt vilket innehåll sidan skall ha. 
Beslutades att: 

• Till kommitté med ansvar över Hemsidan välja: Monica Backerholm, 
Margareta Sjödin, Annica Jonsson och Margot Engström. Till sammankallande 
valdes Monica.  

• Bilder på styrelsen skall sättas in på hemsidan. 
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§ 55 Jaktmässa 12 april 
Diskussion ang. sektionens roll på Jaktmässan. Det kommer att vara en 
raspresentation vid 12.30 som sektionen ska delta på samt ett bord finns 
tillgängligt för SSRK. 
Beslutades att: 

• Sektionen tackar för förfrågan att vara med samt tacka nej till deltagande på 
jaktmässan. 

• Maria kontaktar Studiefrämjandet. 
 

§ 56 Funktionärsträff 
Genomgång av de funktionärer som hjälpt till under 2007. 
Beslutades att: 

• Funktionärsträffen skall vara 30 maj kl. 18.00 i Bredånger. 
• Bjuda in 27 personer till träffen samt erbjuda ett antal familjeplatser till 

reducerat pris. 
• Margareta skickar ut inbjudan och ta emot anmälningar. 
• Vill sektionens medlemmar vara med betalar de fullt pris, dvs. 360 kronor. 
• Vid avbokning av anmäld plats får personen betala den faktiska kostnaden, 

dvs. 360 kronor. 
 

§ 57 Stugan Bredånger 
Funderingar kring vilka som har nycklar till stugan och vilka som ska ha nycklar 
till stugan.  
Beslutades att: 

• Styrelsemedlemmar skall ha en egen nyckel. 
• Margareta som är bokningsansvarig ska ha nycklar att låna ut. 
• Plocka tillbaka nycklar och minska antalet som finns ute bland medlemmar. 

 
§ 58 JÄBO-stugan 

Sektionen har haft öppet en söndag i mars med fikaförsäljning. Funderingar 
finns på att flytta måndagsträningarna under våren till JÄBO-stugan. 
Beslutades att: 

• Annica undersöker om det är möjligt att flytta måndagsträningarna under våren 
till JÄBO-stugan. 

 
§ 59 Logga 

Frågan hänskjuts till nästa möte. 
 

§ 60 Klubbkläder 
Frågan hänskjuts till nästa möte. 

 
§ 61 Ärendelista 

Diskussion om ansvaret att upprätta en ärendelista till sektionens sammanträden. 
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Beslutades att: 
• Ärendelista till styrelsemötena upprättas av Maria och Annica. 

 
§ 62 Kommande möte 

Nästa möte blir tisdag den 20 maj kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Annica bokar 
lokal. 

 
§ 63 Övriga frågor 

Sektionen ska ansöka om ett eget organisationsnummer. Frågan hänskjuts till 
nästa möte. 

 
§ 64 Mötets avslutande 

Ordförande Maria avslutade mötet genom att tacka alla för ett mycket kreativt 
styrelsemöte. 

 
 
 
 

_____________________________ 
Ort & datum  
 
 
 
_____________________________ 
Maria Hansson 

 Ordförande 
 
 

 
_____________________________ _____________________________ 

 Annica Jonsson  Katharina Svanlund 
Sekreterare   Justerare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


