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Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Anna Reynberg-Sjölund, 
Magnus Hellström. 
Ej närvarande ledamot: Elisabeth Strandberg och Johnny Öberg, 
Närvarande suppleanter: Kent Scherman & Ulla Olsson. 
Övriga närvarande: Margot Engström (gällande hemsidan). 
 
§114 Mötets öppnande 

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

Anna valdes att justera protokollet. 
 
§116 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§117 Föregående mötesprotokoll 
 Protokoll från 24/5 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§118 Skrivelser 

IN 
SSRK 
Ang verksamhetsberättelser från rasklubbar och avdelningar 
Meddelande ang avliden person 
Protokoll spanieljaktkommittén 
Protokoll huvudstyrelsen 
Förtydligande ang resultatrapportering gällande jaktprov 
Protutdr Extkom HSmöte 
Protutdr Tollingdomare HSmöte 
Avkomm protokoll 
HSprotokoll protokoll 
Infokomm protokoll 
Retjaktkomm protokoll 100304. 
Spajaktkomm protokoll 100324. 
Utbkomm protokoll 100131 
Vspkomm protokoll 100316 
Aukt A Bengtsson Viltspårdomare 

 
SKK 
 
Övrigt 
Avd: kallelse till avdelningsmöte 
Avd: Protokoll 6/10 
Avd: ang utskick från L. Ramberg 
 
UT 
Protokoll från sektionens styrelsemöte till revisorer, valberedning, avdelning, hemsida 
Material till Apportören nr 3/10 

 
EKONOMI 
 
§119 Ekonomisk rapport 

Margareta lämnar rapport ang ekonomin som är fortsatt god för sektionen. Skatteverket 
har inkommit med brev till sektionen ang att SSRK Örnsköldsvik är befriad gällande 
skyldigheten att lämna särskild uppgift enligt 18 kap 2 § lag om självdeklaration och 
kontrolluppgifter. 
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UTBILDNING 
 
§120 Höstens kurser  

Valpkurs och vardagslydnad är de kurser som har planerats att genomföras under 
hösten 2010. Ett antal anmälningar har börjat komma in till de båda kurserna. Sista 
anmälningsdag är 5 september. Uppdras till Anna och Ulla att eftersöka instruktörer till 
kurserna. 

 
§121 Träning i Bredånger 

Träningarna har genomförts under ett antal träffar. Tyvärr har det varit dålig uppslutning 
vid träffarna, dvs ett fåtal personer som deltagit. Utvärdering får göras efter den här 
säsongen. 

  
§122 Måndagsträning 

Mötet diskuterar hur måndagsträningarna fungerat under våren 2010. 
Beslut att: 
- genomföra måndagsträningar vid bilprovningen under hösten 2010 med start 

kl:19:00. Dessa träningar skall genomföras under hela säsongen september-
december. 

- annonsera i Apportören/hemsidan ang måndagsträningarna. 
- 13 september apporteringsträning som tema: Walk up. Ansvarig : Kent S 
- 11 oktober; utställningsträning. Ansvarig: Maria H 
- 8 november arrangera tema ”lydnad” vid måndagsträningen. Ansvarig: Ulla O 
- 13 december bjuder sektionen på glögg mm. Ansvarig: Annica J 

 
§123 Möte med Goldenklubben 

Ulla har varit i kontakt med Goldenklubben Ångermanland angående  samarbete kring 
utbildning. I dagsläget har kontakten inte genererat något möte varpå frågan får vara 
vilande tillsvidare. 

 
§124 Brev från medlem ang retrieverkurs med extern instruktör 
 Mötet diskuterar brevets innehåll samt det utbud som instruktören erbjuder. 
 Beslut att: 

- tacka nej till erbjudandet. 
Uppdras till Maria att kontakta medlemmen ang sektionens beslut. 

 
§125 Träningsgrupp 
 Margareta föredrar ärendet gällande start av en träningsgrupp. Styrelsen ställer sig  
 positiv initiativet och ger Margareta uppdraget att jobba vidare. 

 
  

UTSTÄLLNING 
 
§126 Utställning 5/6 

Annica lämnar rapport ang utställningen där ett flertal utställare uttryckt att de tyckt att 
utställningen fungerat bra. Utställningsplatsen i Köpmanholmen fungerade utmärkt. I 
övrigt är allt rapporterat och klart kring utställningen. 
 

§127 Inofficiell utställning 16/10 
Ytterligare en domare är kontrakterad, Lena Hägglund. Information finns ute på 
hemsidan. Annica meddelar mötet att hon behöver hjälp att arrangera utställningen, allt 
från personal att bygga ringar, cafépersonal, ringsekreterare mfl  
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JAKT – retriever 
 

§128 Ordinarie retrieverprov 14-15 augusti Nybörjar- och elitklass 
Antal anmälda i nybörjarklass är 14 stycken och 9 stycken i elitklassen. Kent har skickat 
PM till deltagarna. I övrigt är jaktprovet planerat och klart. 

  
§129 Särskilda retrieverprov v.39 och v.40 

Kent lämnar rapport ang att det kommit in ett flertal anmälningar till höstens särskilda 
prov. 

  
’§130 Prova på WT 
 Kent lämnar rapport ang prova på Working test den 4 augusti. Ett tiotal hundar deltog. 
 
 
SPANIEL 
§131 Särskilt vattenprov 

Magnus lämnar rapport ang det planerade särskilda spanielprovet. Tyvärr har det inte 
inkommit någon anmälan till provet. Information är lämnad till avdelningen och dormare 
att det inte blir något prov. 

 
 
VILTSPÅR 
 
§132 Ordinarie viltspår 2 oktober 
 Magnus lämnar rapport hur anmälningsläget ser ut. Ulla är kommissarie för provet.
  
§133 Viltspår, rörligt  

Nu under augusti kommer ett antal rörliga viltspår att genomföras. Mötet noterar 
informationen. 

 
 

KLUBBEN 
 
§134 Hemsidan 

Från tidigare möten har styrelsen diskuterat hur hemsidans utformning, innehåll etc 
skall se ut framledes. Margot ställer sig positiv till att fortsätta med hemsidan, som 
grafisk formgivare och webmaster.  
Beslut att: 
- Margot, Ulla och Margareta arbetar tillsammans fram en ny hensida. 

 
§135 Årsmöte 2011, beslut om datum och plats 
 Beslut att: 

- hålla årsmöte måndag 7 februari 2011 vid Studiefrämjandet. 
Uppdras till Maria att kontakta studiefrämjandet för att boka lokal. 

  
§136 Apportören nr 4/10 
 Uppdras till Maria att skicka in material till Apportören nr 4/2010. 
 
§137 Kallelse till avdelningens styrelsemöte 26 augusti 

Mötet diskuterar om behov finns att skicka respresentat till avdelningens möte. Mötet 
konstaterar att det inte föreligger något behov från sektion att närvara vid mötet. 
Uppdras till Maria att meddela avdelningen detta. 

 
§138 Ögonlysning 

Mötet diskuterar de möjligheter som finns att arrangera en ögonlysning samt även att ta 
blodprov (clinic) för PRA att skicka till Optigen. Uppdras till Annica att kontakta en 
veterinär som ögonlyser. 
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§139 Övriga frågor 

Mötet diskuterar möjligheter att arrangera någon form av festlighet för funktionärer etc. 
 
§140 Nästa möte 
 Beslut att: 

- hålla möte 30 september kl: 19:00. 
  

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

Sekreterare 
 
 
 
Maria Hansson 
 
 
 
Ordförande    Justerare 
 

 
 

Annica Jonsson   Anna Reynberg-Sjölund 


