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Justerat:….../…….   PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT 1/4 

Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Katharina Svanlund 
Anna Reynberg-Sjölund & Erica Granberg. 
Ej närvarande ledamöter: Magnus Hellström. 
Ej närvarande suppleant: Johan Ölund och Johnny Öberg. 
Övriga närvarande: från valberedningen Stig Arnmark och Anders Boman §1-4. 
 
 
§1 Mötets öppnande 

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

Erica valdes att justera protokollet. 
 
§3 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§4 Valberedningen informerar 

Anders Boman och Stig Arnmark informerar om hur de arbetar i valberedningen och 
hur rekryteringen av nya styrelsemedlemmar inför verksamhetsåret ser ut. 

 
§5 Föregående mötesprotokoll 

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

 
§6 Skrivelser 
 

IN 
SSRK 
Protokoll tollingkommittén 
Protokoll HS möte 
Protokoll infokommittén 
Protokollsutdrag domare spaniel 
Auktorisation exteriördomare 
Protokollsutdrag domarauktorisation retrieverdomare 
Retrieverprogram 2010 
Från avdelningen, ang utställning 2010 
 
SKK 
Pressmeddelande narkotikahund 
Pressmeddelande bragdhund 
Pressmeddelande WDS 2009 
 
Övrigt 
Julkort från studiefrämjandet 
 
UT 
Avdelning, revisorer, valberedning, hemsida: justerat protokoll 7/10 
Manus Apportören 4/09 
Mail till avdelningen ang val av årsmötesdag 
 

EKONOMI 
§7 Ekonomisk rapport 

Margareta har tidigare skickat ut resultatrapport för verksamhetsåret 2009. Utfallet 
balanserar väl mot budgeterat resultat. Mötet noterar informationen. 
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UTBILDNING 
§8 Vårens kurser 
 Mötet diskuterar behovet av kurser under våren 2010.  
 Beslut att: 

- erbjuda valpkurs, vardagslydnad, jaktlydnad, retrieverträning, spanielträning och 
viltspår, detta under förutsättning att instruktörer finns till dessa kurser. 

 - priset för vårens kurser är oförändrat mot föregående år. 
 - sista anmälningsdag är söndag 28 mars. För anmälan se hemsidan. 
 
§9 Provledarutbildning (förfrågan från avdelningen) 

Mötet diskuterar förfrågan som har kommit från avdelningen gällande behov av 
provledarutbildning. Det kan konstateras att behov finns att utbilda nya provledare inom 
sektionen. Önskvärt är även att erbjuda personer som gått utbildningen tidigare en 
plats. Detta för att fräscha upp kunskaper och få fler personer att vilja åta sig att vara 
provledare. Annica får uppdraget att kontakta utbildningsansvarig i avdelningen och 
meddela vårt behov av provledarutbildning. 

  
 
UTSTÄLLNING 
§10 Officiell utställning 5/6 

Katharina har erhållit förslag till annons att publicera i Apportören av Gertrud. Namn på 
de personer som är domare vid utställningen finns tillgänglig på SSRKs hemsida. 
Anmälan skall vara oss tillhanda 6 maj.  
Beslut att: 
- Annica får uppdraget att leta efter lämplig plats att vara på. 
- Annica svarar på upplysningar gällande utställningen. 
- anmälan sker till Agneta Olofsson, Kastellgatan 26, 87133 HÄRNÖSAND e-post: 

ao@genea.se 
Uppdras till Katharina att skicka in informationen till Gertrud omgående. 
 
 

JAKT – retriever 
§11 Retrieverprov, ordinarie och särskilda 2010 

Maria lämnar rapport ang de särskilda prov vi sökt för 2010. Datum för det 
ordinarieprovet är enligt tidigare sökt 22-22 augusti. Detta datum är dock mycket 
olämpligt då det visat sig att en närliggande avdelning har dubbelprov samma helg. 
Detta har tidigare påtalats för avdelningen.  
Frågan får återkomma när information kommit från avdelningen. 

 
 
SPANIEL 
§12 Utgår då inget finns att rapportera. 
 
 
 
VILTSPÅR 
§13 Ordinarie viltspår 

Det behövs personer som kan vara kommissarie vid de ordinarie proven 20/6 och 2/10. 
Frågan får återkomma vid nästkommande styrelsemöte. 

 
§14 Viltspår, rörligt 
 1/5-31/8 är den provperiod som föreligger. Magnus Hellström är anmälningsmottgare.  
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KLUBBEN 
§15 Klubbkläder – väst 
 Västarna finns levererade och kan hämtas hos Margareta. 
 
§16 Årsmöte 2010 
 Beslut att: 

- bjuda på smörgåstårta. Maria beställer smörgåstårta. Katharina ordnar kaffe, te och 
saft. 

- Anna får uppdraget att tillsammans med Margareta undersöka och inhandla gåvor 
att dela ut vid årsmötet till de personer som avgår. 

- Annica ordnar presenter till de personer som varit instruktörer under året.  
- Maria mailar ut de motioner som inkommit till SSRK. 
- välja Maria till sekreterare för årsmötet. 
- att inte dela ut diplom till championathundar. 

 
§17 Årets hund 2009 - pris att dela ut 

Vinnare av årets hund 2009 blev Caper Cailie’s Silver Pigeon, Lab, Ägare: Maria 
Hansson & Magnus Hellström. 
Uppdras till Erica att inköpa ett pris till Årets hund. 

 
§18 Verksamhetsberättelse 2009 

Mötet se över det förslag som föreligger gällande verksamhetsberättelsen. Mötet 
noterar informationen och ger Maria uppdraget att trycka upp handlingarna till årsmötet.  

 
§19 Beslut om hantering av uppkommen förlust 
 Beslut att: 

- förlusten från verksamhetsåret skall tas ur det egna kapitalet.  
 

§20 Verksamhetsplan och budget 2010 
 Beslut att: 

- föreslå årsmötet den verksamhetsplan och budget 2010 som föreligger. 
 

§21 Material till Apportören nr 1/10 
Kursutbudet skall in i tidningen. För övriga aktiviteter se sektionens hemsida. Uppdras 
till Maria att skicka in manus till avdelningens sekreterare. 

 
§22 Styrelsens arbete 
 Utgår tills efter årsmötet varit. 
 
§23 Beslut som ej verkställts 

a) Annica har pratat med materialansvarig Anders Eriksson ang förvaring av sektionens 
material, tält och skyltar etc. Maria erbjuder sig att vara materialansvarig framledes. 
Dock kvarstår Anders som vilt och dummie ansvarig. 

 b) Funktionärströjor köps in under våren 2010. Ansvarig för detta är Margareta. 
 

ÖVRIGT 
 
§24 Övriga frågor 

En utställare från den inofficiella utställningen har kontaktat sektionen gällande att 
hennes hundar blivit sjuka, då enligt personen då de bevistat sektionens utställning. 
Mötet noterar informationen.  

  
Mötet diskuterar hur arbetsgången skall ske framledes för att det skall anses vara 

 tillfredsställande. Frågan får uppkomma vid årsmötet.  
 
§25 Nästa möte 
 Nästa möte får kommande styrelse besluta om. 
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§26 Mötets avslutande 
 Annica tackar för visat deltagande och avslutar mötet. 

 
 
Vid protokollet   

 
 
 

Maria Hansson   
 Sekreterare 
 
 
 

Justerat 
 
 
 
 

Annica Jonsson  Erica Granberg 
Ordförande   Justerare 


