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

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

Anna valdes att justera protokollet.  
 
§100 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§101 Föregående mötesprotokoll 

Mötet tar upp föregående mötesprotokoll under §89, det är inte i vitt tryck som det står 
utan rätt lydelse skall vara i plasttryck. Mötet noterar informationen och lägger 
protokollet till handlingarna. 

 
§102 Ekonomisk rapport 

Margareta föredrar klubbens ekonomi och då med tyngdpunkt på resultatet sen 
jaktinternatet. Styrelsen har sedan tidigare räknat med ett minusresultat för internatet. 
Detta för att en del av klubbens pengar skall gå tillbaka till medlemmarna. Klubbens 
ekonomi är fortsatt god.  

 
§103 Funktionärsfesten 

Mötet diskuterar i fall det är intressant att ha en fest nu 18 juli Bredånger. Kostnaden för 
att anlita Bredånger är relativt hög. 
Beslut att: 
- Inte ha någon fest i Bredånger med skytte i år. 
- ha ett knytkals i JÄBO stugan den 18 juli.  
- alla tar med eget att grilla samt dryck. 
- Annica ringer runt för att sprida informationen till berörda. 

 
§104 Styrelsens arbete 

Mötet diskuterar hur styrelsens arbete varit under verksamhetsåret. Till nästa möte 
förbereder Annica en lista över hur styrelsearbetet bör fungera. Detta skall då 
diskuteras ingående vid nästa möte.  

 
§105 Beslutsgången inom styrelsen 
 Maria föredrar ärendet. Mötet diskuterar frågan och noterar informationen. 
 
§106 Justering av sektionens protokoll 

Maria föredrar ärendet gällande att ett protokoll bör kunna anses justerat när 
ordförande och justerare justerat protokollet via mail och därefter skriva under det vid 
nästa sammankomst. Detta för att snabba på beslutsgången. Mötet diskuterar frågan.   
Beslut att: 
- sektionens protokoll anses justerade när det är justerade av ordförande och 

justerare via mail. Därefter några dagars förskjutning innan det skickas vidare till 
revisorer, valberedning, styrelse och avdelningens styrelse. 

 
 
§107 Internatet 

Utvärderingar från deltagarna vid internatet har inkommit. Många positiva kommentarer 
finns gällande helgen. 
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§108 Working test 
 Anna lämnar rapport från arrangemanget.  En trevlig dag med bra arrangemang. 
.  
§109 Retrieverprov B 
 Johnny har varit på plats och lagt upp provet. Magnus lämnar rapport att allt flyter på. 
 
§110 Inofficiell utställning 

Mötet diskuterar problemet att inga domare finns tillfrågade.  Uppdras till Maria att ringa 
och tillfråga domare.  Annonsen godkändes. 

 
§111 Handling kurs 

Annica har varit i kontakt med Västernorrlands kennelklubb ang. den handling kurs som 
skall vara i Örnsköldsviks 12 september. Informations finns att läsa på VNKKs hemsida. 

 
§112 Ingrid Tapper föreläsning 

Annica informerar ang. föreläsning med Ingrid Tapper. Budget och kostnadsförslag bör 
arbetas fram. Uppdras till Annica arbeta fram ett förslag att förankra i styrelsen. 

 
§113 Hemsidan 

Mötet diskuterar hemsidan och hur man skulle kunna utveckla den.  Annica får mötets 
uppdrag att uppdatera hemsidan tillsammans med Margot. 
Beslut att: 
- månadens bild skall utses av styrelsen. 
- att Maria står som mottagare av bilderna. 

 
§114 Apportören 

Annons om utställningen, Ingrid Tapper och måndagsträningar skall vara med i 
Apportören. Maria skickar ett förslag till styrelsen. 

 
§115 Övriga frågor 
 Beslut att: 

- Maggan lämnar in de tre ITAB-västarna för brodyr för att sedan kunna användas till 
utprovning. 

 
§116 Nästa möte 

Tisdag 18 augusti kl: 18:30 på JÄBO-stugan. Annica ombesörjer bokning av lokalen. 
 

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

Vid protokollet    
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