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Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Maria Hansson, Margareta Sjödin, Anna Reynberg-Sjölund, 
Elisabeth Strandberg, Magnus Hellström. 
Ej närvarande ledamöter: Johnny Öberg. 
Närvarande suppleanter: Kent Scherman & Ulla Olsson. 
Övriga: §167-170 Katharina Svanlund (valberedningen). 
 
§167 Mötets öppnande 

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

 Elisabeth valdes att justera protokollet. 
 
§169 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar 
 
§170 Valberedningen 

Katharina Svanlund närvarar som en av valberedningens representanter. Ett antal 
ledamöter aviserar att de inte står till förfogande för omval. 
Katharina noterar informationen och meddelar att valberedningen kommer att jobba 
aktivt för att finna nya personer att välja in i styrelsen. 

 
§171 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från 30/9 godkändes och lades till handlingarna. Uppdras till Maria att maila 
det till berörda personer.  

 
§172 Skrivelser 
 

IN 
SSRK 
VN: Info gällande avslutat verksamhetsuppdrag 
Protokoll retrieverjaktkommittén 2010-05-12 
Ang förändringar i utställningsreglerna 2011 
Auktorisationer nya jaktprovsdomare 
VN: Kallelse till avdelningens möte 
 
SKK 
Info ang nya utstbest nytryck av kritiklappar & bekräftelser, katalog för PC 
Ink 576 – Ang avstängda exteriördomare 
Remiss – Hamiltonplaketten 2011 
Anmälningsblanketten  ”Plusgiroanmälan” 
 
UT 
 
Övriga 
Inbjudan till Höstfest 
Protokoll 30/9 

 
EKONOMI 
 
§173 Ekonomisk rapport  

Margareta föredrar ärendet, sektionens ekonomi är fortsatt i balans. Mötet noterar 
informationen. 
 

§174 Budget 2011 
Sektionens kassör informerar att hon arbetar med budget för 2011. Margareta 
meddelar att hon kommer att skicka ut förslag till budget under senare delen av 2010. 
Mötet för en diskussion ang att spanielverksamheten bör få ta en del av budget inför 
2011. 
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UTSTÄLLNING 
 
§175 Inofficiell utställning 16 oktober 

Annica avger rapport från utställningen. Totalt 75 stycken anmälda och domare var 
Lena Hägglund. Planeringen och genomförandet av utställningen fungerade fint. 
Utställningen redovisade ett bra ekonomiskt resultat. 
 

§176 Utställning 5 juni 2011 
Annica har påbörjat planering inför 2011 års utställning. Förhoppningen är att lokal-
/platsfrågan skall vara kontrakterad innan årsskiftet. 

 
JAKT 
 
§177 Särskilt  jaktprov – rapport 

Retrieveransvarig avger rapport från avdelningens särskilda prov som arrangerats i 
oktober. Proven har kunnat genomföras på bra sätt med varierande resultat i prislistan. 
 

§178 Vandringspris – efterlysning 
Netties VP med tillhörande svepask och pärm. Tyvärr är pärmen på villovägar. Mötet 
försöker rekonstruera vart pärmen kan befinna sig. En notis får sättas in på hemsidan 
som en efterlysning gällande pärmen. 

 
VILTSPÅR 
 
§179 Rapport för säsongen 2010 

Totalt är 46 stycken spår, både anlag- och öppenklasspår, genomförda i sektionen. 
Domare för årets spår har varit Stig Arnmark och Lennart Nordin. Dessa två herrar har 
genomfört dessa prov på utmärkt sätt. Sektionen beslutar att tacka dessa två domare 
för årets insatser. Uppdras till Margnus att ombesörja detta. 

 
§180 Ordinarie prov – rapport 

Ulla lämnar rapport ang det ordinarieprov som genomfördes 2 oktober. Ett välgenomfört 
prov där deltagande hundar uppvisade kvalitéer som belönades med prissättning efter 
hela prisskalan. 

 
§181 Ansökan viltspår 2011 
 Ansökan har skickats in gällande avdelningen för perioden 1 maj—31 november. 
 
 
UTBILDNING 
 
§182 Certifierings utbildning gällande utställningsarrangör   

Margareta föredrar ärendet gällande att det finns ett behov att sektionen har en egen 
utställningsansvarig. Sektionen inväntar vad avdelningen tar för beslut vid sitt 
kommande möte gällande att hålla en egen certifieringsutbildning.  
Beslut att: 
- sektionen själva bekostar anmälan gällande två stycken personer om avdelningen 

inte själva arrangerar en utbildning eller betalar för personer anmälda till den 
aktuella utbildningen. 

  
§183 Ringsekreterare informationsträff 5 februari 

Mötet diskuterar möjligheten att skicka deltagare till den träff som arrangeras gällande 
de nya bedömningssystemet. Margareta får uppdraget att bjuda in berörda 
ringsekreterare till träffen. 
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§184 Uppgörelse mellan Goldenklubben och SSRK Örnsköldsvik 

Annica föredrar ärendet gällande att fördela kursavgiften mellan sektionen och 
Goldenklubben Ångermanland. 
Beslut att: 
- Margareta får mandat att betala ut avgiften (halva resultatet) till Goldenklubben. 

 
INFORMATION 
 
§185 Hemsidan 

Margareta informerar hur tidsplanen ang uppdateringen ser ut. Mötet noterar 
informationen. 

 
KLUBBEN 
 
§186 Årsmötet - nytt datum 

Tidigare beslut ang 7/2 som datum för årsmöte måste rivas upp pga av att lokalfrågan 
inte var löst. 
Beslut att: 
- arrangera sektionens årsmöte 9 februari 2011 kl: 19:00 vid Studiefrämjandet. 

 
§187 Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan 

En liten påminnelse ang att handlingarna skall vara Maria tillhanda senast 30 
november. 

 
§188 Ögonlysning den 29 januari 

Ingemar Berghdal är bokad att komma till Örnsköldsvik 29 januari. Margareta har 
ordnat med lokal vid Bussbyvallen. 
Beslut att: 
- hundägare som vill anmäla hundar av icke SSRK-ras får betala en extra kostnad 

om 50kr/hundägare (ej per hund). 
 

§189 Inventarielista 
 Annica håller på att upprätta en inventarielista gällande det material som sektionen har. 
 Mötet noterar informationen. 
 
§190 Sektionsträffen 7 november 

Annica föredrar informationen gällande den sektionsträff som avhållits i början av 
november.  En tydlig önskan om att man skall prioritera spanielverksamheten framledes 
var en av synpunkterna som framkom. 
 
Arbetsbeskrivningen för de olika uppdragen inom styrelsen sågs över. Detta dokument 
kommer att fastställas vid avdelningens kommande styrelsemöte. 
 
Mötet diskuterade möjligheterna att ge ersättningar till funktionärer som bidrar till 
avdelningens officiella verksamhet. Sektionerna kommer att få ut en viss summa per 
officiellt avdelningens arrangemang för sektionerna att fördela inom sektionen. 
 
Årsmöte för avdelningen den 27 februari kl: 13:00 vid Hornöberget. 
 
Under 2011 kommer man att utbilda provledare för retriever. 
 
Diplomeringsutbildningen kommer att starta någon gång under 2011. 

  
§191 Vilt och frysar i sektionens ägo  

Margareta föredrar ärendet gällande den diskussion som fördes vid avdelningens möte 
i oktober ang den faktura som sektionen skickat till avdelningen gällande 
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strömförbrukning av de fryser som sektionen upplåter till viltet inför avdelningens 
jaktprov. 
Beslut att: 
- köpa in elmätare att förse de personer som innehar fryser för sektionens räkning. 
- inventering skall göras av dummys och vilt vid varje årsskifte.  
- avstämning av inbetalda pengar/försäljning av vilt skall ske till kassören halvårsvis 
- sektionen gör ett påslag för varje sålt vilt för att täcka kostnader. Påslaget sätts till 5 

kr/vilt till att börja med . 
- Margareta får uppdraget att meddela vilt-/materialansvarig detta. 
 

§192 Remiss Örnsköldsviks Kommun 
Sektionen har fått ta del av en remiss gällande Naturvård (Naturvårsprogram) inom 
Örnsköldviks kommun. Maria får uppdraget att svara på remissen.  
 
 

ÖVRIGT 
§193 Övriga frågor 

Möjlighet att närvara vid avdelningens möte 25/11. Margareta visar sig intresserad att 
åka som sektionens representant till mötet.  

 
§194 Nästa möte 

Sedan tidigare har styrelsen tagit beslut på att hålla möte den 11/1 kl: 18:00, där 
Margareta bokar lokal. 

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

 
 
Sekreterare 
 
 
 
Maria Hansson 
 
Ordförande    Justerare 
 

 
 

Annica Jonsson   Elisabeth Strandberg
   


