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Närvarande: Erika Granberg, Katharina Svanlund, Margareta Sjödin, Maria 
Hansson, Annica Jonsson, Magnus Hellström, Monica 
Backerholm. 
§ 138-144 Anna Reynberg-Sjölund  
§ 138-150 Terese Sandström, Johan Ölund 

  
Valberedningen genom Stig Arnmark delgav styrelsen hur det går för dem i arbetet med 
namnförslag till den nya styrelsen. 

 
§ 138 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Maria Hansson. 
 
§ 139 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Erika Granberg. 
 

§ 140 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fylldes ut med nya punkter och godkändes. 
 

§ 141 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 
§ 142 Skrivelser IN   

SKK Påminnelse om bestämmelser från 2009-01-01 
SKK Nya grundregler från 090101 
SKK Om hundsport funktionär 
SKK Protokoll utdrag policyfrågor och bestämmelser 
SKK Protokoll utdrag ringsekreterar ärende 
SKK Pressmeddelande Sverige Världsmästare i Jakt 
SKK Pressmeddelande 
SKK Pressmeddelande 
SKK §85 SKK/FK sen justering protokoll 
SSRK Auktorisation viltspårdomare  
SSRK HS protokoll 080906-07 
SSRK/Exteriörkommittén Utställningsprogram 2010 
SSRK/Utbildningskommittén Seminarie 090214 
SSRK/Viltspårkommittén Protokoll 080917 
SSRK/Informationskommittén Information ang. Apportören 
SSRK inbjudan till möte 081213 
SSRK Infobrev nr4/2008 
SSRK Skrivelse om jaktprovsprogram 2009 
SSRK/Informationskommittén protokoll 081031-081101 
SSRK/Viltspårkommittén protokoll 081103 
SSRK/Utbildningskommittén protokoll 080930 
SSRK/Vn protokoll 080817 och 080915 
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Skrivelser UT 
 Manus till Apportören 

Protokoll nr 5.08  
  

§ 143 Ekonomi 
Ekonomin är god. Diskussion ang. förvaltningen av pengarna och 
organisationsnummer. 
Beslutades att: 

• Margareta kontaktar ansvarig bank för att byta konto till Affärspaketet Bas. 
• Margareta skickar in papper för att ordna organisationsnummer. 

 
§ 144 Logga 

2 förslag till logga för sektionen lades fram. Viss korrigering görs och loggan 
presenteras på årsmötet.  
Beslutades att: 

• Anna ordnar en färdig logga tills möte i januari. 
 

§ 145 Retriever 
a) Klubbmästerskap 2009 
Klubbmästerskap med Working Test läggs in i planen för 2009 någon gång i 
maj/juni.  
 
b) Retrieverprov 2009 
Inget besked har inkommit ang. domare och datum för retrieverprovet.  

  
§ 146 Utställning  

a) Rapport inofficiell utställning 9/11 2008 
Arrangemanget flöt på bra och det var 148 hundar som deltog. Annonseringen i 
ortstidningarna gav bra resultat. Plantskolan som lokan var mycket bra, vår 
förhoppning är att vi får återvända ditt nästa år. 
  
b) Inofficiell utställning 2009 
Inofficiell utställning läggs in i planen för 2009.  

 
§ 147 Utbildning 

a) Fastställande av information ang. utbildningar (till hemsida etc.) 
Genomgång av det skrivna materialet som utbildningskommittén arbetat fram. 
Beslutades att: 

• Maria skickar materialet till Annica som gör revidering och tillägg innan det 
läggs ut på hemsidan. 

 
b) Kursavgifter 2009 
Beslutades att: 
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• Kursavgifterna höjs till 600 kronor from 090101. Viltspårskursen kommer att 
kosta 500 kronor. 

• Monica kontaktar Margot om förändringen för att skriva in det på hemsidan. 
 

c) Diplomeringsutbildning  
Johan har avsagt sig sin plats i den diplomeringsutbildning som avdelningen 
arrangerar. 
 
d) Fortbildning instruktörer 
Studiefrämjandets L2 utbildning efterlyses till Örnsköldsvik. 
Beslutades att: 

• Monica kontaktar Carina på SFR att vi vill ha en L2, förslagsvis 28/2-1/3. 
• Monica efterlyser diplom för de som gick L1 i våras. 

 
e) Jaktinternat maj 2009  
Det finns instruktörer tillfrågade som tackat ja och en camping är bokad för logi. 
Marker finns att tillgå vid campingen. 
Beslutades att: 

• Margareta blir internat ansvarig. 
• Internatkommittén utökas med Annica. 
• Internatkommittén har möte 2/12 för att planera upp internatet. 

 
f) Internat/eftersök/viltspår 
Inget internat blev av under 2008 och det planeras inget för 2009. 
 
g) Måndagsträning 
Höstens träningar har flutit på bra. Planering av instruktörer till februari och 
mars träningarna är nästan klar.  
 
h) Hyra ridhus 
Maria håller i en valpkurs med start vecka 4 och eftersom det är vinter 
diskuterades inomhusträning genom att hyra ett ridhus. 
Beslutades att: 

• Hyra Sörsvedje Ridhus för valpkursen. 
• Torsdag 26/2 planeras en ringträning i detta ridhus, ansvarig Maria och 

Katharina. 
 

§ 148 Viltspår 
a) Rörligt prov 2009 
Ansökan är inskickad för perioden 1/5-31/8 2009. Inget beslut har kommit än. 
 
b) Ordinarie prov 2009 
Ansökan är inskickad för 27/6 och 3/10 2009. Inget beslut har kommit än. 
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§ 149 Bredånger   
Stugan städades och vintrades upp 28/9. Inför 2009 behöver möblerna skuras 
upp, trallen oljas in samt en pall på toan göras. 

 
§ 150 Hemsidan 

Beslutades att: 
• Annica kontaktar Margot för att lägga in information om årsmötet och 

internatet. 
 

§ 151 Årsmöte 
a) Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen är nästan komplett. 
Beslutades att: 

• Maria och Annica kollar upp vissa texter och färdigställer materialet.  
 
b) Verksamhetsplanering för 2009 
Verksamhetsplaneringen gicks igenom och fastställdes. 
 
c) Övriga årsmöteshandlingar 
Inventarieförteckningen gicks igenom, reviderades och fastställdes. 
 
d) Budget 2009 
Beslutades att: 

• Margareta sammanställer ett förslag till budget inför 2009.  
 
e) Praktiskt kring årsmöte: Plats, mat, rolig aktivitet etc. 
Dag: Lördag 7/2 2009 
Tid: Årsmöte kl. 17.00 och Middag kl.18.00  
Plats: Vårblomman 
Anmälan till Annica. 
Beslutades att: 

• Kostnad för middagen: 100 kronor exkl. dryck 
• Margareta och Annica ansvarar för mat och dryck. 
• Maria ansvarar för aktiviteter och inköp av priser. 
• Annica ordnar annonsering via hemsida och utskick. 
• Alla i styrelsen hjälps åt med praktiska detaljer under årsmötes dagen och 

kvällen 
 
f) Avtackning  
Beslutades att: 

• Margareta och Annica ordnar avtackningen av avgående styrelseledamöter. 
• Maria och Annica upprättar en lista över funktionärer att tacka med ett 

presentkort. 
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g) Presidium 

 Förslag till sekreterare: Annica 
Förslag till ordförande: Monica kontaktar en person om att sitta som ordförande. 

 
§ 152 Rapport från möte med rasklubbarna 

Maria och Monica redovisade vad som framkommit vid träffen med Mittlabben 
och Goldenklubben.  

 
§ 153 Järved/Bonäsets Föreningsråd 

Margareta informerade från föreningsrådets årsmöte.  
 

§ 154 Kommande möte 
Nästa möte planeras till 23/1 2009 kl. 18.00 med efterföljande middag. 

 
§ 155 Övriga frågor 

a) Annica får i uppdrag att göra en skrivelse till avdelningen varför inte årsmötet 
för avdelningen är förlagt till Örnsköldsvik 2009.
 
b) Maria och Annica går igenom och upprättar en lista över vilka beslut som 
fattats under 2008 och som än ej är verkställda. 
 

§ 156 Mötets avslutande  
Ordförande Maria avslutade mötet genom att tacka alla för det gångna året. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
Ort & datum   Maria Hansson 
    Ordförande 

 
  

 
 

 
_____________________________ _____________________________ 

 Annica Jonsson  Erika Granberg 
Sekreterare   Justerare 

 
 


