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Närvarande: Erika Granberg, Terese Sandström, Katharina Svanlund, 

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

 
Ej närvarade:   Magnus Hellström, Monica Backerholm. 
 
 

§ 109 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Maria Hansson. 

 
§ 110 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Terese Sandström. 
 

§ 111 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

 
§ 112 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 
 

§ 113 Skrivelser IN  
SKK Pressmeddelande hundar från världens hörn 
SKK Pressmeddelande WDS 2008 
SSRK Viltspårsprotokoll 080514 
SSRK Viltspårsprotokoll 080612 
SSRK Utbildningsprotokoll 
SSRK Planering av jaktprov 2009 
SSRK Fullmäktigeprotokoll 2008  
SSRK HS-möte protokoll 080628-29 
SSRK Viltspårsprotokoll 
SSRK Auktoriserad viltspårdomare Göran Ädel 080628 
SSRK Domarauktorisationer 
SSRK Infobrev 3-2008  
SSRK/Vn Styrelseprotokoll 080624 

 SSRK/Vn Mail från viltspårsansvarig Linda Vågberg  
 
Skrivelser UT   

 Protokoll nr 3.08 och nr 4.08 
 

§ 114 Ekonomi 
Sektionens ekonomi är god.  

 
§ 115 Inofficiell Utställning  
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Domare blir Anna Majaniemi och Therese Zetterman. Platsen är klar, Gideå 
Plantskola. Katarina är vår kontaktperson gentemot Plantskolan. Annons finns 
färdig och alla hjälps åt att sprida information om vår utställning. Sponsorer 
hjälps alla åt att hitta. 
Beslutades att:

• Utställningskommittén ansvarar för planering och genomförandet av 
utställningen. 

• Maria ansvarar för att annons sätts in i VK/VF, ST/Dagbladet och ÖA/VA 
under 2 lördagar under oktober. 

  
§ 116 Exteriörkurs 

Vår tilltänkta kursledare kan inte komma och kursen flyttas fram till 2010.  
Beslutades att: 

• Katarina ansvarar för kontakterna med kursledaren och planerar för 2010. 
 

§ 117 Utbildning av utställningsarrangörer 
  Västernorrlands kennelklubb arrangerar en utbildning 18-19 oktober i Sundsvall. 

Beslutades att: 
• Erika tar fram en lista med utbildare som kan tillfrågas om att komma till 

Örnsköldsvik och hålla i en kurs. 
 

§ 118 Handlingskurs  
Intresse av en handlingskurs finns. 
Beslutades att: 

• Katarina kontaktar Carina på Studiefrämjandet om de kan tänka sig arrangera 
en handlingskurs. 

 
§ 119 Rapport retrieverprov 16-17/8 2008  

Med utmärkt organisation och kanon funktionärer flöt provet på mycket bra. 
Beslutades att: 

• Uppdra till retrieverkommittén att kolla upp provmarker för ett skärgårdsprov. 
• Margareta skickar fakturering till avdelningen för utgifter under provet.  
• Maria kollar men avdelningen ang. särskilt prov 2009, vecka 40 och 41. 

 
§ 120 Rapport onsdagsträningarna 

Det har fått ställas in vissa onsdagar pga instruktörsbrist. Förslag till nästa år att 
minska antalet moment och att momenten ska vara av grundläggande karaktär. 
Förslag att det inte ska vara under juli månad. 
 

§ 121 Viltspår 2008 
Perioden är avslutad och det har varit många som startat.  
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§ 122 Viltspår Ordinarieprov 4/10 2008 
 Lennart Nordin och Stig Arnmark är domare på provet. 

Beslutades att: 
• Maria och Erika ansvarar för provet. 

 
§ 123 Kursplaner 

Kursplaner för alla sektionens kurser ska läggas ut på hemsidan. 
Beslutades att: 

• Maria arbetar fram ett förslag som presenteras för utbildningskommittén och 
lägger sedan ut det på sektionens hemsida. 

 
§ 124 Kursavgift 

Kursavgiften för höstens kurser diskuterades. 
Beslutades att: 

• Kursavgifterna för höstens kurser ska vara 500 kronor. 
 
§ 125 Instruktörsutbildning 

Avdelningens instruktörsutbildning diskuterades. Sektionen anser att 
information och kursplanering varit otillfredsställande.   
Beslutades att: 

• Johan kontaktar avdelningen för att få veta hur planeringen för framtida träffar 
ser ut. 

 
§ 126 Internat 2008  

Diskussion ang. instruktörer och plats. 
Beslutades att: 

• Internatkommittén tar fram underlag för internatet till styrelsen. 
• Erika kontaktar instruktörer och kollar om de kan vara med. 
• Internatkommittén samlas 9/10 2008. 

 
§ 127 Studiefrämjandets ledarskaputbildningar 

Intresse finns för L1 och L2. 
Beslutades att: 

• Katarina, Terese och Erika anmäls till L1 utbildningen i höst. 
• Maria kontaktar Carina på Studiefrämjandet ang. L2 förlagd till Örnsköldsvik. 

 
§ 128 Måndagsträning 

Diskussion ang. måndagarna och var vi ska hålla till. 
Beslutades att: 

• Monica kallar ihop utbildningskommittén för att planera upp 
måndagsträningarna med instruktörer och plats. 

• Måndagsträningarna ska vara under månaderna: oktober och november 2008 
samt februari, mars och april 2009. 
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• 2 instruktörer ska leda träningarna varje måndag. 
• Annica kontaktar Margot ang. information om måndagsträningarna på 

hemsidan. 
 
§ 129 Höstens kurser 

Anmälningar finns för valp- och lydnadskurs. Diskussion ang. hur kurs 
verksamheten ska se ut i framtiden. 

 Beslutades att: 
• Annica ansvarar för en kombinerad valp- och vardagslydnadskurs tillsammans 

med Margareta. Hjälpinstruktörer är Erika och Katarina.  
• Träff med alla aktiva retriever- och spanielrasklubbar genomförs för att 

diskutera kurser i framtiden. 
 
§ 130  Hemsidan 
 Diskussion ang. materialet som finns på sektionens hemsida.  

Beslutades att: 
• Annica kontaktar Margot om att sätta in information om måndagsträning och 

städdag i Bredånger samt årsmöte. 
• Maria kontaktar Margot ang. att plocka bort resultat sidan. 

 
§ 131 Funktionärfesten 

Beslut finns att respektive samt de som anmält sig men inte kommer skulle 
betala för funktionärfesten, se paragraf 56 protokoll 2.08 . Diskussion om 
betalningar för deltagarna. 
Beslutades att: 

• Sektionen står alla kostnader för funktionärsfesten 2008. 
 
§ 132 Bredånger 
 Stugan behöver rustas för vintern och båten behöver dras upp på land.  

Beslutades att: 
• Söndagen den 28/9 2008 kl. 12.00 blir det städdag i Bredånger. 
• Sektionen bjuder på fika. 
• Information om städdagen ska sättas ut på hemsidan. 

 
§ 133 Ersättningsförslag från avdelningen 

Sektionen diskuterar det underlag som avdelningen tagit fram. Sektionen lägger 
fram ett eget förslag där sektionen får en summa som de fördelar till de 
funktionärer som ställer upp samt att avdelningen ansvarar för jaktprov, 
utställning och viltspår.  
Beslutades att: 

• Maria kontaktar avdelningen ang. 
•  sektionens yttrande på ersättningsförslaget. 
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§ 134 Årsmöte 2009 
Sektionen vill prova att göra årsmötet mer intressant med att inbjuda till middag 
i anslutning till årsmötet. 
Beslutades att: 

• Årsmötet bli 7/2 kl. 17.00. 
• Middag serveras kl. 18.00. 
• Anmälan till middag sker till Annica. 
• Erika kollar upp lokal i Nävertjäl. 
• Information till hemsidan och Apportören. 

 
§ 135  Kommande möte 
 Maria kallar till möte under hösten om det behövs. 

Nästa möte planeras till 16/1 kl. 19.00. Margareta bokar plats. 
  
§ 136 Övriga frågor 

a) Verksamhetsrapporter skickas till Annica. 
b) Uppvaktning av vår Webbmaster sker på viltspårsprovet. Margareta och 

Annica ansvarar för inköp av present och blommor. 
 

§ 137 Mötets avslutande 
Ordförande Maria avslutade mötet genom att tacka alla för ett mycket kreativt 
styrelsemöte. 

 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
Ort & datum   Maria Hansson 
    Ordförande 

 
  

 
 

 
_____________________________ _____________________________ 

 Annica Jonsson  Terese Sandström  
Sekreterare   Justerare 

 

 


