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

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

Margareta valdes att justera protokollet.  
 
§144 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§145 Föregående mötesprotokoll 

Mötet tar upp föregående mötesprotokoll 2009-10-07, godkänner och lägger det till 
handlingarna. 

 
§146 Skrivelser 
 

IN 
SSRK 
Justerat protokoll RJK 
Avelskonferens 
§243 Spanielmerit 
Prot.utdrag auktoriserad domare 
 
SKK 
Inbjudan föreläsning VNKK 
Justerat avelsprotokoll 
Justerat HS protokoll juni 
Kansliet höst 2008 
Protokoll exteriörkommittén 
Protokoll tolling 
Nya auktorisationer 
 
Övrigt 
Inbjudan till föreningsteknik 
 
UT 
Avdelningen 
Fråga till utbildningsansvarig 

 
EKONOMI 
 
§147 Ekonomisk rapport 
 Margareta föredrar klubbens ekonomi som är fortsatt god. 
 
UTBILDNING 
 
§148 Höstens kurser 

Annica föredrar ärendet kring höstens kurser. Margareta är instruktör för valpkursen 
med viss hjälp av Åsa Dahlqvist. Susanne Pettersson har även hjälp till vid ett tillfälle. 
Totalt är det åtta deltagare på kursen. Endast SSRK raser deltar på kursen. Margareta 
behöver extrahjälp den 24/10 då valpkursen har avslutning.  
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§149 Föreläsning Ingrid Tapper 

Vi anmälningstidens slut har vi nu 23 stycken anmälda på lördagen och 24 stycken 
anmälda till söndagen. Då antalet anmälningar inte är vad som skulle vara önskvärt 
påverkas budgeten. Den lokal som bokats är för dyr och styrelsen diskuterar alternativ. 
Beslut att:  
- då styrelsen ser denna föreläsning som en utbildning för medlemmarna anser 

styrelsen att ett visst minusresultat är berättigat. 
- byta lokal till studiefämjandet. 

 
§150 Handlerkurs – rapport 

12 stycken deltagare med Linda Näslund som instruktör. Alla deltagare var väldigt 
nöjda. En vinst blev det av arrangemanget till sektionen. Instruktören föreslog en 
återträff då deltagarna vid kursen fått tid att hinna träna. Katharina får i uppdrag att 
tillfråga en person om den kan vara instruktör för en återträff.  

  
§151 Onsdagsträningar – rapport/summering av året 2009 

Årets onsdagsträningar har inte varit lika välbesökta som tidigare år. Mötet diskuterar 
hur man kan öka intresset för dessa träningar. Mötet anser att frågan bör komma upp 
på årsmötet för diskussion.   

 
§152 Måndagsträningar hösten 2009 

Tyvärr är det stort problem att finna träningsvärdar som vill hålla i dessa träningar.  
Många vill träna men ”ingen” vill vara träningsvärd. Denna fråga skall också tas till 
diskussion vid årsmötet för att där om möjligt få intresserade att ställa upp och vara 
värdar, samt höra medlemmarnas åsikter om dessa träningar är något att fortsätta med 
inom sektionens verksamhet.  

 
UTSTÄLLNING 
 
§153 Inofficiell utställning 

De vidtalade domarna har fått avtal att skriva på. Funktionärer är till viss del ordnade 
samt att ringsekreterare är klara. Kommissarie är Katharina Svanlund. Bestyrelse är 
Erika Granberg, Margareta Sjödin och Josefin Norén. Katharina kontaktar lokala 
djuraffärer för eventuell sponsring. Katharina kontaktar även Plantskolan för att checka 
av att allt är okej. Margareta tar fram kritiklappar till utställningen. Framtagning av 
katalogen ser också ut att vara löst för i år. 

 
§154 Domare 2011 

Avdelningen vill ha in förslag gällande domare för utställning 2011. Uppdrar till 
Katharina att skicka in förslagen till avdelningen. Sektionen lämnar förslag på följande 
domare: Charlotte Lindell, Jennie Green, Sandra Healsted, Kjell Svensson, Filip 
Jonsson, Nina Karlsdotter och Agnetha Cardell. 
 

 
JAKT – retriever 

 
§155 Retrieverinternat  2010 

Önskemål finns att arrangera ett internat även under 2010. Då det endast finns ett fåtal 
intresserade funktionärer som vill hjälpa till anser mötet att ett internat inte är möjligt  
att genomföra på ett tillfredsställande sätt med tanke på att vi även nästa år har en 
officiell utställning att arrangera. 

 
SPANIEL 
 
§156 Spanielträning 
 En tränings grupp med Göran Ström finns nu aktiv i sektionen. 
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VILTSPÅR 
 
§157 Ordinarie 3/10 – Rapport 
 Tio hundar till start, alla gick till pris. Ett bra arrangemang. 
 
 
§158 Viltspår 2010, datum för rörligt och ordinarie 

 Beslut att: 
- ansökan om rörligt perioden 1/5-31/8 2010. 
- ordinarie prov 20/6 och 2/10. 

 
KLUBBEN 
 
§159 Klubbkläder – väst 
 Västarna är på gång och skall levereras snart.  
 Beslut att:  

- västarna skall kosta 600kr/st. 
 
§160 Nytt vandringspris 

Annica föredrar de punkter som finns som statuter kring ansökan och utdelning av 
vandringspriser.  
Beslut att: 
- priset skall delas ut tillsvidare och det är styrelsen som har rätt att besluta om priset 

skall upphöra eller förändras. 
- fastställa de statuter som finns presenterade med komplettering av spanielprov. 
- Informationen skall in på hemsidan snarast. 
 

§161 Sektionens årsmöte 2010 
 Beslut att: 

- hålla sektionens årsmöte tisdag 2 februari 2010 kl: 19:00 på Studiefrämjandet. 
Mötet uppdrar till Maria att boka lokal. 

 
§162 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2010 

Sista dag för att lämna material till verksamhetsberättelsen är 30 november, detta skall 
skickas till Maria. 

 
§163 Material till Apportören nr 4/09 
 Uppdras till Maria att skicka in material till avdelningens sekreterare. 
 
§164 Avd. föreläsning med Memea Mohlin 

Uppdras till Maria att skicka in anmälan till avdelningen gällande vilka som åker på 
föreläsningen. De som anmäls från sektionen är Annica Jonsson, Katharina Svanlund 
och Margareta Sjödin. 
 

§165 Styrelsens arbete 
Mötet diskuterar problem med att informationsflödet stoppas upp av bla 
otillfredsställande mailkontakt. En bättre struktur och ansvarstagande måste ske 
snarast inom styrelsen och dess arbetsgång. Nästa verksamhetsår bör starta med att 
ingående dra upp riktlinjer om hur arbetet skall fortlöpa för att vara tillfredsställande. 

 
§166 Beslut som ej verkställts 

Mötet tar upp de punkter som finns beslutade det gånga verksamhetsåret och ännu ej 
verkställts. Bla finns en diskussion gällande belöning till de som hjälper klubben med 
olika aktiviteter. 
Beslut att: 
- ge presentkort (liknande föregående år) till de personer som hjälper klubben 

frekvent vid aktiviteter samt i mån av möjlighet ordna en funktionärsfest en gång/år. 
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§167 Styrelsen 2010 

Mötet diskuterar hur arbetet kommer att se ut under 2010. Kontakt måste tas med 
valberedningen snarast för att informera dem om hur läget med styrelsens arbete ser ut 
och hur det önskvärt skall fungera framledes. Uppdras till Annica att ta kontakt med 
valberedningen. 

 
§168 Avdelningen 

Avdelningen har inbjudit sektionerna att skicka en deltagare till avdelningens möte 19 
oktober. Mötet diskuterar om det finns någon från sektionen som kan åka, som det ser 
ut i dagsläget är det ingen inom styrelsen som har möjlighet att åka. 

 
§169 Healingföreläsning – rapport 

Margareta lämnar rapport från föreläsningen. Tolv stycken anmälda och tio stycken av 
dessa kom på föreläsningen.  

 
§170 Föreningskunskap 20-21/11 

Studiefrämjandet har skickat ut en inbjudan till föreningskunskap. Mötet noterar 
informationen. 

 
ÖVRIGT 
 
§171 Övriga frågor 

Margareta har pratat med Anders Eriksson som upplever problem med att vara 
materialansvarig i och med att utlånat material ej återlämnas inom rimlig tid. Uppdras till 
Annica att ringa till Anders för att diskutera frågan vidare. 

 
§172 Nästa möte 

Tisdag 12 januari kl:18:30. Mötet börjar med middag, dit även Margot (hemsida) och 
Anders (viltansvarig) inbjuds att delta. Valberedningen skall kallas till mötet som 
beräknas starta ca 20.00. Anmälan gällande middagen sker till Margareta.  

 
§173 Mötets avslutande 
 Annica tackar för visat deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
Vid protokollet   

 
 
 

Maria Hansson   
 Sekreterare 
 
 
 

Justerat 
 
 
 
 

Annica Jonsson  Margareta Sjödin 
Ordförande   Justerare 


