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

Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Johnny Öberg. 
Ej närvarande ledamot: Anna Reynberg-Sjölund, Elisabeth Strandberg, Magnus Hellström.  
Närvarande suppleanter: Kent Scherman & Ulla Olsson. 
 
§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. 
 
§145 Föregående mötesprotokoll 
 Protokoll från 10/8 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§146 Skrivelser 
 

IN 
SSRK 
Protokoll från avdelningen 100826 
Protokoll utbildningskommittén 
Avdelningarnas representanter i organisationsgruppen 
Skrivelse ang att utse två representanter i organisationsgruppen 
Inbjudan till dialogmöten 
 
SKK 
Utställningsprogram 
Återkallat beslut ang bruks/jaktnärvaro för exteriördomare 
Info ang avliden exteriördomare 
Protokoll spanieljaktkommittén 
Protokoll exteriörkommittén 
Protokoll tollingjaktkommittén 
Protokoll viltspårkommittén 
Protokoll avelskommittén 
Protokoll retrieverjaktkommittén 
Protokoll HSmöte 
SKKs allmänna bestämmelser 
Ny rutin ang rapportering av olämplig förvaring av hund vid tävling/prov 
 
Övrigt 
Skrivelse ang funktionärs uppträdande i samband med jaktprov 
SFR: Kurs i GPS 

 
 
EKONOMI 
§147 Ekonomisk rapport 
 Margareta redovisar klubbens ekonomi som är fortsatt bra. 

 
 

UTBILDNING 
§148 Höstens kurser, rapport 

Ulla rapporterar att det är 13 stycken hundar anmälda. Katarina Byström är instruktör 
med Ulla Olsson och Jennie Nilsson som hjälpinstruktörer. Annica rapporterar från 
möte med Goldenklubben Ångermanland. 
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§149 Måndagsträning, rapport 

Kent rapporterar från måndagsträningen med tema ”walk up”. En bra kväll med många 
deltagare. Maria avsäger sig den 11 oktober pga förhinder.  
Beslut att: 
- Margareta skickar ut påminnelse med mail ang måndagsträningarna inför varje 

temamåndag. 
- Annica ansvarar för att söka efter ny ansvarig för utställningsträningen 11 oktober. 
 

 
  
UTSTÄLLNING 
§150 Inofficiell utställning, 16/10 

Tyvärr är antalet anmälda lågt; ca 40-tal hundar. Endast en domare kommer att 
användas dvs Lena Hägglund. Mötet noterar informationen. 

 
  
RETRIEVER 
§151 Särskilda jaktprov 2010 

Kent lämnar rapport ang de särskilda prov som kommer att genomföras 2 oktober och 
10 oktober. Anders Boman är provledare och Margot Engström är kommissarie den 
2/10. 10 oktober är Johnny Öberg provledare och Kent Scherman är kommissarie. All 
planering inför proven är klara. Mötet noterar informationen. 

 
§152 Ordinarie prov 2011 

Kent vill ha förslag på lämpliga marker att hålla prov på för nästkommande år som är 
21-22/7. 

 
§153 Särskilda jaktprov 2011 

Mötet diskuterar möjligheterna att hålla särskilda jaktprov under 2011. En diskussion 
bör föras med avdelningen ang kostnaden för ett jaktprov. Frågan får återkomma vid 
höstens funktionärsträff med avdelningen.   

 
 
VILTSPÅR 
§154 Ordinarie viltspår 2 oktober 

Ulla lämnar rapport ang det kommande provet. Det är åtta stycken hundar anmälda till 
provet. Ulla Olsson är kommissarie. 

 
 

KLUBBEN 
§155 Hemsidan 

Ulla, Margareta och Margot har haft en träff ang hur en ny utformning av hemsidan 
skulle kunna se ut. En förändring av hemsidan bör kunna ske i slutet av året. 

 
§156 Bredånger 
 Ulla uppmanar till att Bredånger bör användas flitigare. Mötet noterar informationen. 
 
§157  Årsmöte 2011 & verksamhetsberättelse 2010 
  Datum för SSRK Örnsköldsviks årsmöte bestämdes till 7 februari kl:19:00.  
  Beslut att: 

- uppdras till Annica att eftersöka lokal för årsmötet. 
- handlingar från områdesansvariga skall vara Maria tillhanda senast 30 november. 
- uppdras till Margareta att ta fram ett förslag till budget för 2011. 
 

§158 Apportören nr 4/10 
Material skall vara med i Apportören nr 4/2010, Årets hund i Örnsköldsvik, vårens 
kurser, årsmöte 2011, ögonlysning. Uppdras till Maria att skicka in sektionens material. 



Svenska Spaniel- & Retrieverklubben Örnsköldsvik 
Protokoll fört vid styrelsemöte 
Plats: Studiefrämjandet, Örnsköldsvik                Nr 7/10 - § 142-166 

2010-09-30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
§159 Funktionärsfest 

Mötet diskuterar vilka medhjälpare som skall inbjudas till funktionärsfesten. 
 Beslut att: 

- bjuda in de funktionärer som arbetat under 2009 och 2010 till funktionärsfest. 
- bjuda på mat/buffé samt måltidsdryck (alkoholfritt) för varje inbjuden person.  
- genomföra festen den 29 oktober. 
- Margareta ansvarar för inbjudan och bli anmälningsmottagare. 
Maria anmäler reservation ang de beslut som är fattade för §159. 

 
§160 Skrivelse ang funktionärs uppträdande i samband med retrieverprov 
 Mötet diskuterar det brev som inkommit. 
 Beslut att:  

- sektionen inte kommer att agera vidare i denna fråga. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 

  
§161 Material som ligger hos materialförvaltare 

Behovet att förvara allt material på ett ställe vore önskvärt. Uppdrag finns från årsmötet 
att en inventarielista ska upprättas.  
Beslut att:  
- uppdras till Annica att påbörja en inventarielista där det även ska framgå vart 

sakerna förvaras.  
 
§162 Poängsystem 

Annica föredrar det förslag som hon och Margareta arbetat fram.  
Beslut att:  
- Annica att skickar ut förslaget till övriga styrelsen som skickar in förslag till 

förändringar. 
- Beslut om poängsystemet tas på januarimötet. 
- Förslaget läggs fram på årsmötet 2011. 

 
§163 Ögonlysning 

Annica fördrar ärendet. Ingemar Bergdahl är den veterinär som är tillfrågad och har 
tackat ja. Ingemar återkommer med datum. 
Beslut att:  
- Margareta tar in anmälningar till ögonlysningen. 
 
 

ÖVRIGT 
§164 Övriga frågor 

Möjlighet att närvara vid avdelningens möte 21/10, Maria anmäler till avdelningen att 
sektionen närvarar med 1-2 personer. 
 
Mötet pratar om den informationsträff som Sverker genomförde 21/9. Uppdras till alla 
som kan och vill, att skicka synpunkter till avdelningen. 

 
§165 Nästa möte 

Beslut att: 
-  hålla nästa möte tisdag 11 januari kl:18:00. Uppdras till Margareta att boka lokal.  
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§166 Mötets avslutande  
 Annica tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
 
Maria Hansson 
 
 
 
Ordförande    Justerare 
 

 
 
 
 

Annica Jonsson   Margareta Sjödin 


