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Närvarande: Erika Granberg, Terese Sandström, Katharina Svanlund, 

Margareta Sjödin, Maria Hansson, Annica Jonsson, Magnus 
Hellström, Anna Reynberg-Sjölund. 

 
Ej närvarade:   Johan Ölund, Monica Backerholm. 
 
 

§ 65 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Maria Hansson. 

 
§ 66 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Erika Granberg. 
 

§ 67 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

 
§ 68 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 
 

§ 69 Skrivelser IN  
SSRK Protokoll från Kommittén för utbildning av jaktprovsdomare 080212. 
SSRK Protokoll från Kommittén för utbildning av jaktprovsdomare 080331. 
SSRK Protokoll Spanieljaktkommittén 080402. 
SSRK Medlemsmatrikel. 

 
Skrivelser UT   

 Sammanträdesprotokoll nr 2.08. 
 

§ 70 Ekonomi 
Sektionens ekonomi är god. Genomgång av vårens kurser och deltagarnas 
inbetalningar. Alla instruktörer påminner kursdeltagarna att betala avgiften. 

 
§ 71 Officiell Utställning  

Pga. få anmälningar har anmälningstiden förlängts tom 080512. Även 
utställningsplatsen är flyttad från Skyttis till Dekarsögården.  
Det blir 2 ringar med olika starttider för domarna.  
Sektionen ansvarar tryckning av katalogen. 
Utställningskommittén arbetar vidare med utställningen. 
 

§ 72 Inofficiell Utställning  
Plats är inte klart för utställningen.  
Beslutades att:

• Katarina arbetar vidare med en plats för utställningen i november. 
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§ 73 Klubbmästerskap Working Test 1 juni 2008  
Det blir 3 domare och WT börjar kl. 09.00. Plats blir Bredånger. Margareta 
ordnar PM och katalog. Retrieverkommittén arbetar vidare med WT.  
Beslutades att: 

• 3 pokaler köps in till klassvinnarna. 
• Erika ansvarar för inköpen av pokalerna. 
• Maria ordnar med diplom till WT vinnare. 
• Anna och Annica ansvarar för inköp inför fika och hamburgeri. 
• Detta WT får generera ett minus resultat.  

 
§ 74 Onsdagsträningar i Bredånger 

Det blev en lyckad start med ”korvmingel”. Det saknas funktionärer till vissa 
onsdagar. Lista på onsdagar skickas ut till alla i styrelsen och vi hjälps åt att 
fylla på med namn.  
Beslutades att:

• Köpa in gula västar till funktionärerna. 
• Magnus köper in västarna. 

 
§ 75 Retrieverprov 16-17/8 2008 

Domare är klar. Vi kommer att låna marker i Överhörnäs.  
Beslutades att: 

• Magnus bokar boende till domaren. 
• Magnus kontaktar personer att vara provledare samt kommissarie. 
• Magnus och Anna kollar upp ang. inköp av nummerlappar. 

 
§ 76 Viltspår 2008: Rörligt viltspårprov 1/5-31/8, Ordinarie prov 14/6, 4/10 

Det har börjat komma några anmälningar.  
Beslutades att: 

• Annica håller kontakten med domarna. 
• Annica och Maria ordnar resultatlistorna till avdelningen. 

 
§ 77 Föreläsning 15/5 2008 

Skatteverket kommer och föreläser.  
Beslutades att: 

• Maria ansvarar för denna föreläsning. 
 

§ 78 Hemsidan 
Hemsidan har fått ny layout. 
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§ 79 Jaktmässa 12/4 2008 
Genomgång och reflektion efter deltagandet i jaktmässan.  
Beslutades att: 

• Maria efterfrågar utvärderingsresultatet av Studiefrämjandet. 
 

§ 80 Funktionärsträff 30/5 2008 
Bredånger är bokad och för närvarande finns 13 personer anmäld.  
Beslutades att: 

• Förlänga anmälningstiden tom 18 maj 2008. 
• Margareta är ansvarig för funktionärsträffen. 

 
§ 81 Järved/Bonäsets Föreningsråd 

Margareta informerade från senaste föreningsrådet. Städdag är den 15/5 från kl. 
18.00. Ev. kommer föreningsrådet att hjälpa till på motormässan 6/6 och grilla 
hamburgare, mer information kommer framöver. SSRK ska ansvara för en 
barndag under sommaren.  
Beslutades att: 

• Barndagen blir torsdagen den 14/8 mellan 10.00-14.00. 
 

§ 82 Kommande möte 
Nästa möte planeras till tisdagen den 17/6 kl. 18.30 på JÄBO-stugan. 

 
§ 83 Övriga frågor 
a) Egenkontrollprogram ska finnas när det serveras fika eller mat. Annica tar fram ett 

förslag för SSRK Örnsköldsvik. 
b) Inköp av en stor kaffetermos. Margareta köper in en termos. 
c) Logga för SSRK Örnsköldsvik. Anna visar två förslag och styrelsen fastnar för den 

ena av dem. Anna ordnar ett slutgiltigt förslag på loggan. 
d) Utbildning ang. officiell utställning. Maria kollar vidare om datum i höst. 
e) Barbro Börjesson föreläsning 20/5 på Gnistan. Styrelsen beslutade att bjuda de 

instruktörer som varit aktiv under våren på denna föreläsning. 
f) Kurserna börjar närma sig slutet och valp/lydnadskursen behöver hjälp på 

avslutningsgången. Maria och Johan hjälper till. 
g) Retriever kommittén vill att styrelsen köper in en ”Bumper Boy”. Efter diskussion 

hänsköts frågan till nästa möte och att underlag för inköpsställe, kostnader, förvaring, 
uthyrning m.m. tas fram. 

h) Träff med avdelningen. Alla mailar frågor till Annica senast 18/5 ang. vad vi ska ta 
upp med avdelningen på funktionärsträffen samt en skrivning till avdelningen. 

 
§ 84 Mötets avslutande 

Ordförande Maria avslutade mötet genom att tacka alla för ett mycket kreativt 
styrelsemöte. 
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_____________________________ 
Ort & datum  
 
 
 
_____________________________ 
Maria Hansson 

 Ordförande 
 
 

 
_____________________________ _____________________________ 

 Annica Jonsson  Erika Granberg 
Sekreterare   Justerare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


