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

Annica öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
§73 Val av justerare   

Erika valdes att justera protokollet.  
 
§74 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter en justering. 
 
§75 Föregående mötesprotokoll 

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

IN 
Inbjudan från avdelningen till föreläsning i föreningsteknik 
Inbjudan till avdelningens styrelsemöte 11 maj 
Erbjudande om kurs/föreläsning i Healing 
Protokoll exteriörkommitté 
Protokoll spanielkommitté 
Utbildning freestyle 
Inbjudan utställningsansvariga 
Protokoll retrieverjaktkommittén 
Protokoll utbildningskommittén 
SKK Valpinstruktörskurs 
Minnesanteckningar spaniel funktionärsträffen 
Revidering ringsekreteraransvariga 
Remiss spanieldomarutbildning 
Antal hundar exteriördomare 
SSRK/Hsand – förfrågan om utställningstält 
VNKK, Ang handlingskurs 
SSRK/VN minnesanteckningar från funktionärsträff utbildning 
Förfrågan om sektionstillhörighet från medlem 
SSRK/VN instruktörshelg med Mema Mohlin 
 

 
UT 
Material till Apportören 
Svar till avdelningen Ang föreningsteknik 

 
EKONOMI 
 
§76 Ekonomisk rapport 

Margareta föredrar klubbens ekonomi som är fortsatt god. Dummys är nu inköpt till 
sektionen till ett mycket bra pris. Mötet noterar informationen. 
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UTBILDNING 
 
§77 Vårens kurser 

Valp- och vardagslydnadskurserna avslutas på lördag 9 maj. Jaktlydnad/apportering 
och viltspårkursen startar i morgon tisdag 5 maj.  
 

§78 Föreläsning Ingrid Tapper 
Ingen ny information att delge sen senaste mötet. Annica och Terese arbetar fram 
underlag till nästa möte. 

 
§79 Retriever internat 

Nio stycken anmälda till Walk up träningen på torsdagen. 17 stycken anmälda till 
retrieverträningen. Planeringen inför helgen är klar. Margareta och Annica behöver 
hjälp med mat/fika under internatet.  

 
§80 Onsdagsträningar 
 Tyvärr har årets snösmältning varit något sen. Städdagen den 29 april fick ställas
 in piga av snön. Första onsdagsträningen blir 6 maj. 
 
§81 Erbjudande om kurs/föreläsning i Healing 

Erbjudandet är intressant under förutsättning att personen själv tar in anmälningar och 
ordnar med föreläsningslokal. Sektionen kan dock annonsera om tillfället via sektionens 
hemsida. 

 
UTSTÄLLNING 
 
§82 Inofficiell utställning 

Erica har frågat två personer Ang att vara domare vid utställningen, dock ej fått svar. 
Gideå plantskola är bokad 8 november. Uppdras till Maria att göra förslag på en 
annons. 
Beslut att: 
- ta 150 kr i anmälningsavgift. 
- sista anmälningsdag 16 oktober. 
- anmälningar skall skickas till Margareta. 
- annonsera i VK och VF lördag 3 oktober och lördag 10 oktober. 

 
§83 Handlingkurs  

Annica har skickat förfrågan till Västernorrlands kennelklubb Ang deras möjligheter att 
förlägga en handlingskurs i Örnsköldsviks området. VNKK har visat sig positiva till det. 
VNKK önskar dock att sektionen ordnar datum, lokal och funktionärer som ansvarar på 
plats. Förslag på datum är 12 september. Sektionen lämnar ett offertförslag till VNKK. 
Uppdras till Annica att kontakta VNKK. 

 
JAKT-retriever 
 
§84 Working test 17 maj 

Åtta anmälda till dags dato;  sju anmälda i nybörjarklass och en i öppenklass. Domare 
är Peter Nordin och Lennart Nordin och ev. ytterlige en till person. I och med att det är 
få anmälda diskuterar mötet att förlänga anmälningstiden ytterligare några dagar. 
Uppdrar till Annica att skicka ut en påminnelse via mail-listan. Provledare är Johan 
Ölund, kommissarie Annica Jonsson, upplysningar Terese Sandström. Sponsorer är 
TEBA, Royal Canin, Hundsystrarna, Reginas zoohörna. 
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§85 Jaktprov 15-16 augusti  

Magnus har haft kontakt med Erik Björne gällande hans önskemål inför jaktprovet. 
Kommittémöte kommer att hållas den 18 maj gällande jaktprovet. Magnus Hellström 
kommissarie, Johnny Öberg provledare i nybörjarklass, Stig Arnmark provledare i 
öppenklass. 

 
 
SPANIEL - jakt 
 
§86 Information 
 Frågan hänskjuts till näst möte. 
  
 
VILTSPÅR 
 
§87 Rapport från möte med Stig och Lennart 
 De rörliga proven kommer att arrangeras ett antal datum under perioden.   
 
§88 Ordinarie prov 
 Det finns möjlighet att arrangera tio stycken spår gällande de ordinarieproven.  
 
KLUBBEN 
 
§89 Klubbkläder 
 Beslut att: 

- beställa hem tre stycken väster via ITAB för att användas till utprovning. 
- ITAB västarna skall ha loggan i brodyr. 
- jackan kostar 700 kr/st. 
- västen kostar 600 kr/st. 
- beställa svarta T-shirts med vitt tryck fram och rött tryck ”FUNKTIONÄR” på ryggen. 
- sektionen köper en jacka till utformaren av loggan, Jonas Sjölund.  

 
§90 Förfrågan från medlem Ang presentkort 
 Beslut att: 

- det ej går att använda ev. framtida presentkort till att betala klubbkläder idag. 
 
§91 Nytt vandringspris 

Mötet uppdrar till Annica att utforma förslag till statuter och poängberäkning gällande 
nytt vandringspris. 

 
§92 Funktionärsträff avdelningen 
 Avdelningen kommer inte ha någon funktionärsträff för sektionerna i år.  
 
§93 Apportören nr 3 

- Ingrid Tapper i oktober 
- Inofficiell utställning i november 
Uppdras till Maria att skicka ut påminnelse inför manus, och därefter sammanställa det. 

 
§94 Funktionärsträff 

Förslag finns på 18 juli. Vi ordnar med mat själv/knytkalas. Uppdras till Annica och 
Maria att arbeta vidare med lista gällande aktuella funktionärer. Sista anmälningsdag till 
funktionärsfesten är 5 juli till Margareta. 

 
§95 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns att tas upp. 



Svenska Spaniel- & Retrieverklubben Örnsköldsvik 
Protokoll fört vid styrelsemöte 
Plats: Studiefrämjandet, Örnsköldsvik                Nr 4/09 - § 72-97 

2009-05-04 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Justerat:….../…….    PORTOKOLLET ÄR JUSTERAT 
 

4/4

 
  
§96 Nästa möte 

Tisdag 11 augusti  kl: 18:30 på Jäbo stugan. Annica ombesörjer bokning av lokalen. 
 

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

Vid protokollet   
 
 
 
 
 
 

Maria Hansson   
 
 

Justerat 
 
 
 
 
 
 

Annica Jonsson  Erika Granberg 
Ordförande   Justerare 


