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Närvarande: Erika Granberg, Terese Sandström, Katharina Svanlund, 

Margareta Sjödin, Maria Hansson, Annica Jonsson, Anna 
Reynberg-Sjölund, Johan Ölund, Monica Backerholm. 

 
Ej närvarade:   Magnus Hellström 
 
 

§ 86   Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Maria Hansson. 

 
§ 87 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Margareta Sjödin. 
 

§ 88 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

 
§ 89 Föregående mötesprotokoll 

Justering av föregående mötesprotokoll hänsköts till nästa möte. 
 

§ 90 Skrivelser IN  
SKK Protokollsutdrag utställningsprogram 2008-2009. 
SKK Pressmeddelande lydiga hundar. 
SKK Pressmeddelande ett säkert mottagande vid Världsutställningen. 
SSRK ang Utställningar 2010. 
SSRK Remiss ang SKK´s Valphänvisning på internet. 
SSRK Protokoll HS 080411-12. 
SSRK Protokoll HS 080416. 
SSRK Konstituerande protokoll HS 080518. 
SSRK/Vn ang svar på remiss på Valphänvisningen. 
SSRK Medlemsmatrikel. 
Hundens dag 080628 i Bjästa. 

 
Skrivelser UT   

 Hundens dag 080628 i Bjästa. 
 

§ 91 Ekonomi 
Sektionens ekonomi är god.  
Genomgång av vårens kurser och deltagarnas inbetalningar. Maria och 
Margareta kontaktar de som inte har betalat avgiften. 
Sektionen har fått en faktura på gamla Apportören m.m. Maria kontaktar 
kansliet för att undersöka detta. 
Margareta skickar en faktura till avdelningen för utställningen i Örnsköldsvik. 
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§ 92a) Officiell Utställning  
Utställningen gick bra och domarna var mycket nöjda över helgen. 
 

§ 92b) Utställning 2010 
SSRK/Vn har fått avslag på begäran om dubbelutställning 2010. Avdelningen 
kommer att överklaga beslutet. Avdelningen efterlyser domarförslag, de ska 
skickas in till avdelningen samt förslag på ”vinnarsak” istället för de muggar 
som nu har delats ut vid utställningarna. 
Beslutades att:

• Katharina samlar ihop namnförslag och skickar till avdelningen. 
• Utställningskommittén arbetar fram ett förslag till ”vinnarsak”. 

 
§ 93 Inofficiell Utställning  

Plats är inte klart för utställningen. Domare klara, Maja Majaniemi och Folke 
Hedlund. Lena Ohlsson kontaktas för att vara reservdomare samt 
ringsekreterare. 
Beslutades att:

• Maria ordnar annons. 
• Katarina arbetar vidare med en plats för utställningen i november. 
• Utställningskommittén arbetar vidare med utställningen. 

 
§ 94 Klubbmästerskap Working Test 1 juni 2008  

Totalt startade 19 NKL, 3 ÖKL och 1 EKL. Domare och startande var mycket 
nöjda över dagen.  
 

§ 95 Onsdagsträningar i Bredånger 
Det saknas funktionärer till vissa onsdagar. Lista på onsdagar där funktionärer 
saknas skickas ut till alla i styrelsen och vi hjälps åt att fylla på med namn.  

 
§ 96 Retrieverprov 16-17/8 2008 

Domare är klar. Vi kommer att låna marker i Överhörnäs. Provledare och 
funktionärer är klara.  
Beslutades att: 

• Retrieverkommittén arbetar vidare kring jaktprovet. 
 

§ 97 Viltspår 2008: Rörligt viltspårprov 1/5-31/8, Ordinarie prov 14/6, 4/10 
Under maj startade ingen men i juni finns det startande. Ett ordinarie prov är 
avklarat. Diskussion om vem som ska ansvara för viltspår i framtiden.  
 

§ 98 Utbildning hösten 2008 
Under hösten erbjuds valp-, vardags- och viltspårskurs. Svensk hundungdom 
med förval SSRK som medlemskap räknas som medlemmar i SSRK. 
Beslutades att: 
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• Sista anmälningsdag är 20 augusti. 
• Monica kollar upp instruktörer. 
• SSRK´s raser har förtur till sektionens alla kurser. 
• Instruktörerna som tar på sig ansvaret för en kurs kallar deltagarna till 

kursstart. 
• Maria skriver ihop kursverksamhetsunderlaget som utbildningskommittén 

arbetat fram. Detta skall sedan sättas in på hemsidan. 
 

§ 99 Jaktmässa 12/4 2008 
Hänskjuts till nästa möte. 

 
§ 100 Föreläsning 15/5 2008 

Bra föreläsning av Skatteverket, tyvärr kom inte så många men de som kom fick 
ut mycket av den information som delgavs. 

 
§ 101 Funktionärsträff 30/5 2008 
 En mycket trevlig kväll som det förhoppningsvis blir fortsättning på nästa år. 
 
§ 102 SSRK Västernorrland funktionärsträff 

Från sektionen deltog Maria, Margareta, Katharina, Erika och Annica. 
Information och diskussion om vad som framkom under funktionärsträffen.  

 
§ 103 Järved/Bonäsets Föreningsråd 

SSRK ansvarar för en Barndag 14 augusti kl. 10.00-14.00. Ansvariga för dagen 
är Anna, Margareta och Annica. 

 
§ 104 Apportören 

Senast 15 juli ska alla ha meddelat Annica vad som ska med i vårt manus till 
Apportören. Kursverksamheten och inofficiella utställningen ska vara med till 
nästa nummer. 

 
§ 105a) Hemsidan 

Höstens kurser samt sista anmälningsdag skall läggas ut på hemsidan, ansvarig 
Monica.  
Kursverksamhetsunderlaget skall läggas ut på hemsidan, ansvarig Maria. 

 
§ 105b)  Internat 2009 

Kommittén för internatet måste börja arbeta fram förslag. Maria kallar till möte. 
 
§ 105c) Instruktörsutbildning 
 Johan kollar när nästa kurshelg för instruktörsutbildningen blir. 
 
§ 105d) Viltspårsdomarutbildning 
 SSRK/Vn vill ha förslag på nya domare till Viltspår.  
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Beslutades att: 

• Magnus Hellström tillfrågas och rekommenderas från sektionen.  
Maria anmälde sig jäv i frågan. 

 
§ 105e) Vilt 

Goldenklubben Örnsköldsvik vill köpa villt av SSRK till sitt jaktprov. 
Beslutades att:

• Möte mellan SSRK och GRK sker för att diskutera viltsituationen. 
• Vid mötet skall Ordförande., Retrieveransvarig och Viltansvarig närvara från 

SSRK. 
 
§ 105f) Hunddag 28/6 Bjästa 

Inbjudan har kommit att delta vid hundens dag i Bjästa. Tyvärr kan inte SSRK 
delta vid denna dag.  
Beslutades att:

• Maria kontaktar arrangören och tackar nej till att delta. 
 
§ 106  Kommande möte 
 Nästa möte planeras till 2 september kl. 18.30 på JÄBO-stugan.  

Annica bokar lokalen. 
 
§ 107 Övriga frågor 

a) Loggan skissas det på och när den är klar skickar Anna den till Monica för 
att färdigställas. 

 
§ 108 Mötets avslutande 

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

 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
Ort & datum   Maria Hansson 
    Ordförande 

 
  

 
 

 
_____________________________ _____________________________ 

 Annica Jonsson  Margareta Sjödin 
Sekreterare   Justerare 

 


