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Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Anna Reynberg-Sjölund, 
Magnus Hellström, Johnny Öberg & Elisabeth Strandberg. 
Närvarande suppleanter: Kent Scherman & Ulla Olsson. 
 
 
§87 Mötets öppnande 

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

Johnny valdes att justera protokollet. 
 
§89 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§90 Föregående mötesprotokoll 
 Två protokoll från 22/2 och 15/4 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§91 Skrivelser 

IN från SSRK 
SKK UtstK Godk utstprogram 2012 protutdrag 
SKK CS - Ej önskvärda trender 
 
In från avdelningen 
Protokoll från avd.möte 29 april 
Inbjudan instruktörsutbildning 
Mail fr spanielansvarig ang informationsdag för spaniel 
 
UT till avdelning, revisorer, valberedning 
Protokoll från sektionens möte 15/4 
Material till Apportören 
 
UT till revisorer, valberedning, hemsida 
Protokoll från sektionens möte 15/4 

 
EKONOMI 
 
§92  Ekonomisk rapport 

 Margareta lämnar rapport ang sektionens ekonomi. Mötet noterar att informationen att 
klubbens ekonomi är fortsatt god. 

 
UTBILDNING 
 
§93 Vårens kurser 

Anna lämnar rapport ang vårens kurser. Alla kurser har startat. Jaktlydnad och 
apporteringskursen är en och samma kurs. Valpkursen görs i samarbete med 
Goldenklubben Ångermanland. Goldenklubben önskar att få ett möte med sektionen 
ang planering av framtida kurser, upplägg och samarbete. Ulla uppdras kontakta 
Goldenklubben för att planera in ett möte. 

 
§94 Provledarutbildning 

Mötet diskuterar behovet av att skicka personer till den av avdelningen annonserad 
provledarutbildning. 

 Beslut att: 
- sektionen anmäler tre personer att gå provledarutbildningen, Kent Scherman, 

Johnny Öberg och Monica Backerholm.  
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§95 Träning i Bredånger 

Annica föredrar att i dagsläget är det endast ett datum utan stugvärd. Via närvarande 
mötesdeltagare blir även det sista tillfället fyllt med ett namn. Listan skall skickas ut i 
styrelsen för kännedom. 

 
§96 Diplomering via avdelningen 

Avdelningen har skickat ut information ang planerad start av diplomeringsutbildning 
höst/vinter 2010. Mötet diskuterar behovet av att utbilda fler instruktörer inom 
sektionen. Intresserade skall lämna CV till Annica senast 5 juni. Mötet diskuterar vilka 
krav som bör ställas på de personer som får genomföra utbildningen. 
Beslut att: 
- minst tre kurser skall hållas inom en femårs period av de personer som diplomeras 

inom avdelningen. De personer som ej följer detta får betala den faktiska kostnaden 
för kost, logi, kursmaterial och ev. resekostnad. 

 
UTSTÄLLNING 
 
§97 Utställning 5/6  

Platsen för utställningen är Forsvallen i Köpmanholmen. Antal anmälda är 244 stycken 
hundar. Ewa Löwenstein kommer att ombesörja så att domare kommer till 
Örnsköldsvik. Bygge av ringar och utställningsplats sker på tidigt på lördag 5/6. 
Funktionärer behövs och alla uppmanas att kolla fler personer som kan hjälpa till. I 
övrigt håller sektionen tummar och tassar för en lyckad utställning i fint väder! 

 
§98 Inofficiell utställning, 16/10 

Lokal är Solänget (totto-hallen). Elisabeth håller kontakten med Solänget ang. lokalerna 
inför utställningen. En domare är klar Carina Fäldth och Annica jobbar på att få 
ytterligare en domare. Mötet noterar den övriga informationen. 

 
JAKT – retriever 
 
§99 Rättelse från protokoll 4/10 

Kenth önskar få in rättelse från föregående protokoll, gällande §76 skall meningen 
”Kent har läget under kontroll vad gäller detaljplanering kring det praktiska runt provet” 
strykas från protokollet. Från §77 skall meningarna ”Kommisarieposten kommer att 
delas mellan Kent, Johnny och Margot. Sekreterare & skytt för de två första proven är 
klart. Johnny kontaktar markägare gällande provmark. Även när det gäller de särskilda 
proven har Kent full koll på läget gällande detaljplanering” även strykas. 

  
§100 Särskilda retrieverprov 2010 

Provet kommer att genomföras v.21 den 28 maj. 7 stycken hundar är anmälda till 
provet som kommer att genomföras ca 1 mil väster om Bjästa. Maria Hansson är 
provledare. Domare är Peter Nordin.  

 
§102 Särskilda retrieverprov v.39 och v.40 

Maria informerar mötet att hon inte i känner sig motiverad till att vara provledare och 
önskar att någon annan tar över. Ansvaret lämnas över till Kent för planering och 
genomförande. 

  
§103 Retrieverprov, ordinarie 14-15 augusti 

Maria har varit i kontakt med Björn Nordén ang möjlig resväg för honom till 
Örnsköldsvik. Kontakt måste tas mellan provledarna. I övrigt ordnar Kent funktionärer 
till provet. 
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§104 Rapport ang Prova på Working Test 

Kent lämnar rapport ang prova på dagen, ca 15 stycken deltagare närvarade. En bra 
genomfört arrangemang i trevlig atmosfär. Ny ”prova på working test” arrangeras 4 
augusti kl 19:00 i Bredånger och Kent och Johnny ansvarar för den kvällen. 

 
 
§105 Retrieverprov 2011 

Ansökan är inlämnad till avdelningen ang retrieverprov 2011. Särskilt prov är ansökt om 
v. 21 och 39. Ordinarie prov är ansökt om 21-22 juli. Förslag på domare är: Bengt 
Gustavsson, Jenny Hamring, Alf Nordlund, Pelle Forslund, Mikael Rönnbäck, Anki 
Andersson, Lotta Treiberg och Kicki Pilenås. De två sistnämnda förutsatt att de hinner 
blir klara med sin domautbildning. Förslag har inkommit att ha två domare och alla 
klasser.   
Beslut att: 
- ansöka om alla klasser; nkl, ökl och ekl samt att få ha två domare som dömer.  

 
SPANIEL 
 
§106 Ansökan särskilt vattenprov 

Elisabeth rapporterar ang den planering som finns kring att erbjuda särskilt vattenprov 
genom avdelningen då via Örnsköldviks sektionen.  Uppdras till Elisabeth att kontakta 
Rolf Näslund  ang lämpliga datum att arrangera prov på. 
Beslut att:  
- ansöka hos avdelningen att arrangera ett särskilt vattenprov. 
- Elisabeth och Magnus ansvarar för planeringen. 

 
VILTSPÅR 
 
§107 Ordinarie viltspår 

Till dags dato är det tre stycken anmälda till det ordinarie viltspårprovet den 20 juni. Ulla 
är kommissarie för det ordinarie provet. Magnus och Ulla skall ha löpande kontakt över 
överlämnande av information. 
 

§108 Viltspår, rörligt 
Magnus lämnar rapport. Ingen större rusning än så länge till de rörliga proven. Ett prov 
kommer genomföras 1 juni med Lennart Nordin som domare. 

 
KLUBBEN 
 
§109 Representant vid avdelningens möte 10/6 

Sektionen skickar en representera till avdelningens styrelsemöte den 10/6 med start kl: 
15:00 i Härnösand. 

 
§110 Hemsidan 

Ulla tar upp frågan att hemsidan kan behöva uppdateras med fräsch information för att 
göras lockande och intressant att besöka. Uppdras till Annica att kontakta webbmaster 
och inbjuda henne till nästkommande styrelsemöte. 

 
ÖVRIGT 
 
§111 Övriga frågor 

a) Mötet diskuterar möjligheterna att arrangera en fest för de personer som hjälpt till 
under verksamhetsåret 2009. Uppdras till Margareta att se över lämpliga datum för 
en fest. Uppdras till områdesansvariga att se vilka personer som hjälpt till under 
föregående verksamhetsår. 
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b) Bredånger, Annica rapporterar från städdagen och de diskussioner som framkom. 
Platsen bör rustas upp och fixas då bla markytorna. Uppdras till Annica att 
efterhöra med Per Johansson ang sektionens möjligheter att rusta i marken. 
Magnus har tidigare fått uppdraget att se till möjligheterna att röja fällda träd etc. 

 
c) Material som skall in i Apportören, sista manus är 1 augusti. Information om 

inofficiell utställning och annons ang Årets hund i Öviks sektionen skall in i nr 
3/2010.  

 
§112 Nästa möte 
 Beslut att: 

- hålla möte 10 augusti kl: 19:00 på Höglands sågen. 
   
§113 Mötets avslutande 
 Annica tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Maria Hansson 
 
 
 
Ordförande    Justerare 
 

 
 

Annica Jonsson   Johnny Öberg 


