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Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Magnus Hellström och 
Erica Granberg. 
Ej närvarande ledamöter: Anna Reynberg-Sjölund & Katharina Svanlund. 
Närvarande suppleant: Johnny Öberg. 
Ej närvarande suppleant: Johan Ölund. 
Övrig närvarande: Kristina Sellgren 
 
 
§118 Mötets öppnande 

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

Magnus valdes att justera protokollet.  
 
§120 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§121 Föregående mötesprotokoll 

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

IN 
SKK 
Domarlista 2009 
Pressmeddelande "Sunda och friska rashundar" 
SRD 
Info styrelsearbete 
Uppfödarutbildning 
Pressmeddelande "Sommarfaror" 
Avstängd exteriördomare 
CI domare 
Nya Auktorisationer 
 
SSRK 
HS Telmöte 090428 
HS Protokoll 090403 
Nya Auktorisationer 
HS Protokoll 090428 
Nya Auktorisationer 
Kommitté Protokoll Retriever 090306-07 
Kommitté Protokoll Exteriör 090329 
Kommitté Protokoll Avel 090227 
Kommitté Protokoll Utbildning 090324 
Kommitté Protokoll Spaniel 090325 
HS Protokoll 090515 
FM Protokoll 090516-17 
Retrieverdomare 
Protokollsutdrag södra 
Kommitté Protokoll Tolling 
Infobrev 2-2009 
Remiss tollingprov 

 
 UT 
 Material Apportören 
 Protokoll till revisorer, avdelning och valberedning 
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EKONOMI 
 
§123 Ekonomin 

Margareta föredrar klubbens ekonomi som är fortsatt god. Några deltagre vid vårens 
kurser har ännu inte betalt sin kursavgift. Mötet diskuterar hur de skall göra för att få in 
avgifterna. 

 
UTBILDNING 
 
§124 Höstens kurser 

Annica föredrar hur anmälningarna till höstens kurser ser ut.  
 
§125 Föreläsning med Ingrid Tapper 

Annica har haft kontakt med Ingrid och tillsammans med henne utarbetet ett förslag för 
helgen. 
Lördag 17/10 Folkets park 10:00-17:00 för alla, dvs. även icke medlemmar, Söndag 
18/10 10:00-15:00 förtur för SSRKs Öviks medlemmar. Margareta fixar annonsen. 
Beslut att: 
- för lördagen ta 500 kr och för söndagen 400 kr, dock betalar SSRKs Öviks 
medlemmar 500 kr för båda dagarna. 

 
§126 Handlerkurs 

12 september är det handlerkurs i Örnsköldsvik med Västernorrlands kennelklubb som 
med arrangör. Annica återkommer med information när antalet anmälda är klara.   

  
§127 Onsdagsträningar 

Det är två gånger kvar av årets onsdagsträningar. En liten nedgång av antalet 
deltagare vid träningarna kan noteras.   

 
§128 Måndagsträningar  

Det är dags att planera höstens måndagsträningar. Annica kontaktar några personer för 
att höra deras intresse av att vara träningsvärdar. 

 
UTSTÄLLNING 
 
§129 Inofficiell utställning 

Domare till utställningen är klara, Tommy Zetterman och Mimmi Rönnlund-Gruffman. 
Margareta tar in anmälningarna. Katharina och Erika träffas och gör en grundplanering 
om vad som måste göras innan. Katharina skickar ut avtal till domarna. 

 
RETRIEVER 

 
§130 Retrieverjaktprov 15-16 augusti 

Magnus och Johnny föredrar helgens jaktprov som avlöpte enligt planerat. Domare var 
Erik Björne.  
Beslut att: 
- Maria får reseersättning för transport av vilt. 
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SPANIEL 
  
§131 Spanielträning SSRK/VN 

Mötet diskuterar hur man kan få igång spanielverksamheten i sektionen.  Uppdras till 
Magnus att efterforska om någon ”spanilel-mänmniska” kan berätta om hur man 
utbildar / tränar spaniel.  

 
§132 Information  

En grupp spanielägare tränar tillsammans och Margareta har kontaktat dem för att de 
ska köra träningen som studiecirkel.  
 

 
VILTSPÅR 
 
§133 Rörligt viltspår 

Magnus rapporterade de viltspår som varit under perioden. Övik har en positiv trend 
med många som vill gå viltspår. Detta tackvare att sektionen har två domare som ställer 
upp och dömer.     

 
§134 Ordinarie viltspår 3 oktober 

Anmälningar har börjat komma in till det ordinarie provet. Anmälningstiden är tom 4 
september. 

 
KLUBBEN 
 
§135 Klubbkläder – väst 
 Margareta föredrar hur många som till dags dato beställt kläder.  
 Beslut att: 
 - köpa in fler västar, än de som är beställda, som vi kan sälja. 
 
§136 Nytt vandringspris 

Mötet ser över de föreslagna statuter som finns ang pris att dela ut vid sektionens 
årsmöten. Diskussion förs kring poängsättning vid de olika grenarna. Mötet kommer 
fram till att de ras-specifika grenarna skall primeras med högre poäng än tex 
lydnadstävlan. 
Beslut att: 
- poängsättningen fastställdes och att den ska gälla from 2009. 

 
§137 Styrelsens arbete 

Frågan hänskjuts tills nästa möte då förhoppningsvis fler av styrelsen medlemmar 
närvarar. 

 
§138 Beslut som ej verkställts 

Mötet tar upp frågan ang. beslut som tagits under verksamhetsåret och ej ännu blivit 
utförda. Alla får i uppdrag att se över protokollen och ta tag i de frågor som blivit 
beslutade. 

 
§139 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlades. 
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§140 Nästa möte 

Nästa möte onsdag 7 oktober 19:00 på Studiefrämjandet. Maria bokar lokal. Annica 
skickar ut kallelse inför mötet. 

 
 
 
 

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

 
Vid protokollet   

 
 
 
 
 
 

Maria Hansson   
 

Justerat 
 
 
 
 
 
 

Annica Jonsson  Magnus Hellström 
Ordförande   Justerare 


