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Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Erika Granberg, 
Katharina Svanlund, Anna Reynberg-Sjölund. 
Närvarande suppleanter: Johnny Öberg, Johan Ölund. 
Ej närvarande ledamot: Magnus Hellström. 
Övriga: Terese Sandström 
 
 
 
§9 Mötets öppnande 
 Annica öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna. 
 
§10 Val av justerare   

Erika valdes till att justera protokollet.  
 
§11 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§12 Val av vice ordförande 
 Beslut att: 

- välja Margareta Sjödin. 
 
§13 Val av sekreterare 
 Beslut att: 

- välja Maria Hansson. 
 
§14 Val av kassör 

Beslut att: 
- välja Margareta Sjödin. 
 

§15 Val av Kurs- och utbildningsansvarig 
Beslut att: 
- välja Annica Jonsson. 

  
§16 Val av bitr. Kurs- och utbildningsansvarig. 

Beslut att: 
- adjungera Terese Sandström till biträdande kurs- & utbildningsansvarig. 

 
§17 Val av Retrieveransvarig 

Beslut att: 
- välja Magnus Hellström. 

 
§18 Val av bitr. Retrieveransvarig 

Beslut att: 
- välja Anna Reynberg-Sjölund, Johnny Öberg och Johan Ölund. 

 
§19 Val av Utställnings- och exteriöransvarig 

Beslut att: 
- välja Katharina Svanlund. 

 
§20 Val av bitr. Utställnings- och exteriöransvarig 

Beslut att: 
- välja Erika Granberg. 

 
§22 Val av Viltspårsansvarig 

Beslut att: 
- välja Magnus Hellström. 
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§23 Val av Spanielansvarig 

Beslut att: 
- adjungera Göran Ström till spanielansvarig. 

 
§24 Val av adjungerande till styrelsen 

Enligt tidigare paragrafer, §16 och §23 adjungeras Terese Sandström och Göran Ström 
till styrelsen.  
Beslut att: 
- adjungera Margot Engström, Anders Eriksson och Christina Sellgren till styrelsen. 

 
§25 Val av ledamot och suppleant i Järved/Bonästets Föreningsråd 
 Beslut att: 

- välja Margareta Sjödin till ledamot och Terese Sandström till suppleant. 
 
§26 Fullmakt för kassör och ordförande 
 Beslut att: 

- Ordförande Annica Jonsson xxxxxx-xxxx och kassör Margareta Sjödin xxxxxx-xxxx  
har rätt att disponera klubben ekonomiska medel var för sig. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
UTBILDNING 
 
§27 Måndagsträningarna på Bilprovningen 

De träningar som varit under 2009 har fungerat bra. Uppdras till Maria att meddela 
Margot att en notis kommer in på hemsidan, ang att träningarna kan komma innehålla 
rasspecifik träning för retriever och spaniel.  

  
§28 Föreläsningar 

Förslag finns att inbjuda Etolog Ingrid Tapper under hösten. Förslag på lämpliga datum 
är vecka 42 och 43. Uppdras till Annica att arbeta vidare med ärendet.  

 
§29  Vårens kurser 

I dagsläget finns det anmälningar till valpkurs, vardagslydnad, apportering och viltspår. 
Instruktörsfrågan är ej ännu löst till några kurser. Uppdras till Annica att kalla till möte 
med Goldenklubben och Labradorklubben ang eventuell samordning av kurser och 
instruktörer. 

 
 
 
RETERIVER 
 
§30 Klubbmästerskap Working Test 
 Beslut att: 

- arrangera Working test i Bredånger 17 maj. Då som klubbmästerskap för 
sektionens medlemmar samt inbjuda retrieverekipage från andra sektioner att delta 
i Working testet. 

Uppdras till Anna att sammankalla retrieverkommittén till möte ang. 
klubbmästerskapet/working test. 
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§31 Retrieverträningen i maj 

Margareta föredrar ärendet. Anmälningar har börjat inkomma, då även från medlemmar 
bosatta i andra avdelningar/sektioner. Mötet får ta del av en budget gällande 
arrangemanget. Bredånger jaktskyttebana är hyrd fredag-lördag. Ett planeringsmöte 
med specifika detaljer får inplaneras inom närliggande tid. 

 Beslut att: 
 -  godkänna den föreslagna budgeten. 
 
§32 Onsdagsträningarna i Bredånger 

Maria föredrar ärendet. Även i år kommer träningarna ha olika teman; jaktlydnad, 
markeringar, sök etc. listan med funktionärer som bemannar dessa onsdagar är klar. 
Uppdras till Maria att skicka listan till de berörda samt till hemsidan. 

 
§33 Jaktprov i augusti 

Nybörjar- och elitklass med Erik Björne som domare har sektionen i år. Nya provmarker 
kommer att användas. Uppdras till retrieverkommittén att sammankalla till ett 
planeringsmöte. 

 
§34 Jaktprov 2010 
 Sektionen har hos avdelningen ansökt om följande gällande 2010; 

* Datum: 21-22 augusti, NKL & EKL 
* Särskilt jaktprov (NKL & ÖKL), V. 21, 35-36, 39-40 

 
 
 
UTSTÄLLNING 
 
§35 Inofficiell utställning i november 
 Beslut att: 

- arrangera inofficiell utställning alla raser den 8 november. Uppdras till Katharina att 
se över lämpliga domare att inbjuda. 

 
 
 
KLUBBEN 
 
§36 Klubbloggan 

Annica föredrar ärendet för mötet. Uppdras till Anna att kontakta tryckeri för att göra 
loggan färdig för tryck. 

  
§37 Klubbkläder 
 Uppdras till Anna att begära uppgifter om kläder från lämpligt reklamföretag. 
 
§38 Belöningssystem för funktionärer 

Mötet diskuterar hur sektionen skall kunna visa uppskattning till instruktörer och 
funktionärer som ställer upp för sektionen. Frågan får återkomma vid senare tillfälle. 

 
§39 Nytt vandringspris 

Annica föredrar ärendet. Uppdras till alla att se över olika möjligheter att instifta ett pris 
att dela ut vid sektionens årsmöte. 

 
§40 Kommande möte 
 Nästa möte blir torsdag 2 april kl:19:00 på Studiefrämjandet. 
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§41 Mötets avslutande 

Annica tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 

Vid protokollet   
 
 
 
 
 

Maria Hansson   
 
 

Justerat 
 
 
 
 
 

Annica Jonsson  Erika Granberg 
Ordförande   Justerare 


