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Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Erika Granberg, 
Katharina Svanlund, Anna Reynberg-Sjölund, Magnus Hellström. 
Närvarande suppleanter: Johan Ölund, Johnny Öberg. 
Övriga: Terese Sandström, Christina Sellgren. 
 
 
 
§42 Mötets öppnande 

Annica öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Christina Sellgren presenteras sig för 
mötesdeltagarna. 

 
§43 Val av justerare   

Katharina valdes att justera protokollet.  
 
§44 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter en justering. 
 
§45 Föregående mötesprotokoll 

Mötet tar upp föregående mötesprotokoll, godkänner och lägger det till handlingarna. 
 
§46 Skrivelser 
 

Inkommande 
SRD Särskilda rasspecifika domaranvisningar 
Justerat protokoll 2009-01-22 
Justerat protokoll 2009-01-29 
Justerat spanieljaktkommitté protokoll 090111 
Protokollsutdrag höjd avgift utställning 
Råd inför fullmäktige 
Omedelbar justeringsblankett inför årsmöte 
Inbjudan till Fullmäktige 2009 
Infobrev nr1 / 2009 
Domarutbildning juniorhandling 
Inbjudan till Funktionärsträff 2009 
Ändring av CS beslut  
Ansökan om lydnadsprov 2010 
Justerat protokoll 2009-01-20 
Remiss ang. harmonisering av NKU-ländernas utställningsbestämmelser 
Protokoll från Exteriörkommittén 090202 
Ang tre nya titlar 
Ang ansökan om A- och B-prov 2010 
Rättelse av sista ansökningsdatum för LP 2010 

 
Utgående 

   Adresslista till avdelningen 
 Till VNKK ang. handlerkurs 

 
EKONOMI 
 
§47 Ekonomisk rapport 

Margareta föredrar klubbens ekonomi som är fortsatt god. Klubben har nu fått ett 
organisationsnummer.  

 Mötet noterar informationen. 
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UTBILDNING 
 
§48 Rapport från möte med Mittlabben och GRK Ångermanland 

Terese lämnar rapport från mötet som avhölls 12 mars. GRK planerar en kurs under 
våren. Nytt möte planeras till hösten.  

 
§49 Vårens kurser 

Annica föredrar information ang vårens kurser.  
 Valpkursen 7 stycken anmälda, Annica är huvudinstruktör, Erica är 

hjälpinstruktör.  
 Vardagslydnadskursen 11 stycken anmälda, Margareta, Eva Nordlund som 

instruktörer samt AnnBritt Österberg hjälpinstruktör. 
 Viltspår 14 stycken anmälda, Stig och Lennart är instruktörer. 
 Apportering/jaktlydnad 9 stycken anmälda, Anders Boman och Monica 

Backerholm är instruktörer. 
Mötet noterar informationen. 

 
§50 Föreläsning Ingrid Tapper 

Ingrid är bokad att komma till sektionen 17-18 oktober. En av dagarna kommer att vara 
öppen för alla då med ämnet avel/genetik. Den andra dagen kommer att vara mer 
rasspecifik gällande spaniel och retrieverraser. Margareta har haft kontakt med 
Studiefrämjandet gällande ev. samarbete. 

   
§51 Retriever internat 21-23 maj 

Det är åtta stycken anmälda till Walk up/torsdagen och 14 stycken till NKL/fredag-
lördag träningen. Mötet diskuterar ang. att annonsera ytterligare.   

 
§52 Måndagsträning 

Sista måndagsträningen för terminen var 30 mars. Ett stort antal deltagare har varit 
med vid träningarna. Mötet diskuterar hur måndagsträningarna har genomförts under 
åren. Träningen har tillkommit för att SSRKs medlemmar skall ha en möjlighet att träna 
under höst/vinter.  
Beslut att: 
- måndagsträningarna i fortsättningen skall ha olika teman, jaktlydnad, walk up etc. 
- syftet och innehållet med träningarna med skall vara anpassade efter SSRKs raser 

specifika egenskaper. 
- de personer som håller i träningarna är träningsvärdar ej instruktörer. 
- träningen genomföres i mån av tillgång till träningsvärdar som kan ställa upp. 
- träningen bör vara tidsavgränsad till 30-45 minuter. 
Uppdras till Maria och Annica utforma riktlinjer att publicera på hemsidan. 
 

§53 Onsdagsträning 
 Uppdras till Maria att uppdatera texten gällande onsdagsträningarna på hemsidan. 
 
§54 SKKs grundregler 
 Beslut att: 

- på klubbens hemsida publicera SKKs nya grundregler 
 
UTSTÄLLNING 
 
§55 Inofficiell utställning 
 Katharina lämnar rapport. Mötet noterar informationen.  
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JAKT - retriever 
 
§56 Working test 
 Anna lämnar rapport ang. arrangemanget. 
 Beslut att: 

- återkalla beslut §30 att arrangera klubbmästerskap utan endast ett vanligt working 
test för retriever i nybörjar och öppenklass. 

- bjuda på hamburgare till alla startande. 
- att hålla kommittémöte 4 maj 18:00. 

 
§57 Jaktprov 15-16/8 
 Maria föredrar punkten. Mötet noterar informationen. 
 Kommittén får i uppdrag att arbeta vidare och rapportera vid nästa styrelsemöte. 
  
 
JAKT – spaniel 
 
§58 Information 

Annica har pratat med Göran Ström ang. spanielverksamheten. Tyvärr är det svårt att 
arrangera någon spanielträning. Ett möte med spanielägare bör hållas för att skapa en 
hållbar arbetsgrupp gällande spanielfrågor som kan ta fram förslag till lämpliga 
aktiviteter.  

 
 
VILTSPÅR 
 
§59 Rörligt viltspår 

Magnus föredrar ärendet för mötet som noterar informationen. En träff med sektionens 
viltspårdomare bör hållas för att samordna årets viltspår. 

  
§60 Ordinarie viltspår 27/6 & 4/10 
 Katharina och Erica tar ansvaret för att vara funktionärer på plats gällande 27 juni.  
 
 
KLUBBEN 
 
§61 Klubblogga 
 Margareta föredrar ärendet gällande att optimera loggan för tryck. 
 
§62 Klubbkläder 
 Mötet diskuterar olika kläder att beställa genom klubben med tryck/brodyr på. 
 Uppdras till Maria att kontakta ITAB ang. att få låna hem "dummy-västar" för utprovning. 
 Beslut att: 

- det även skall finnas möjlighet att beställa vanliga tröjor.  
- köpa ett antal T-tröjor att använda vid representation för klubben. 
- sponsra varje klubbplagg med 15 % av totalkostnaden för plagget. 
- de funktionärer som arbetare under 2008 och erhöll ett presentkort har rätt att lösa 

ut klubbkläder för samma summa som presentkortets värde. 
 
§63 Nytt vandringspris 
 Frågan hänskjuts till nästa möte. 
 
§64 Funktionärsträff med avdelningen 
 Tyvärr har sektionen ej fått någon information ang. ev. funktionärsträff.  
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§65 Funktionärsfest 
 Mötet diskuterar lämpliga datum för att hålla en funktionärsfest. 
 
§66 Apportören 
 Höstens kurser, valp- och vardagslydnad. För anmälan se hemsidan 
 Ingrid Tapper 17-18/10 – se hemsidan för mer information 
 Inofficiell utställning 8/11 – se hemsidan 
 Onsdagsträningar  
 Uppdras till Maria att sammanställa materialet och skicka ut till övriga i styrelsen. 
   
§67 Bredånger – städa/rusta för våren 
 Städdag i Bredånger 29 april kl: 19:00. Information ang. detta skall ut på hemsidan. 
 
ÖVRIGT 
 
§68 Hemsidan 
 Katharina och Magnus ansvar för att kontrollera hemsidan gällande uppdateringar. 
 
§69 Dummys 
 Beslut att: 

- köpa in 100 stycken dummys. Uppdras till Anders Eriksson att ombesörja inköpet.  
  
§70 Nästa möte 
 Måndag 4 maj kl: 19:00 på Studiefrämjandet. Annika ombesörjer bokning av lokalen. 

 
§71 Mötets avslutande 
 Annica avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
 
 

Vid protokollet   
 
 
 
 
 

Maria Hansson   
 
 

Justerat 
 
 
 
 
 

Annica Jonsson  Katharina Svanlund 
Ordförande   Justerare 


