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

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

Margareta valdes att justera protokollet. 
 
§3 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter några justeringar. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från 22/11 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§5 Skrivelser 
 

IN 
SSRK 
Förfrågan från avdelningen gällande kommande retrieverprov 
Förfrågan och information gällande kommande utställning 5/6 
Remiss gällande organisationsutredningen 
Meddelande gällande ny auktorisation retrieverdomare 
 
SKK 
Årets narkotikahund 
Meddelande gällande ny auktorisation exteriördomare 

   
 
IN 
Inbjudan från Studiefrämjandet till verksamhetsutvecklingskurs 
 
UT 
Material till Apportören 

  Protokoll till avdelning, revisorer och valberedning 
 
  

 
 
EKONOMI 
 
§6 Ekonomisk rapport 

Margareta föredrar för mötet information gällande resultatet för verksamhetsåret 2010. 
Resultatet är tillfredställande och kommer att gynna medlemmarna i form av möjligheter 
till ett intressant utbud av aktiviteter under kommande verksamhetsår. 

 
§7 Budget 2011 

Margareta har utarbetat ett förslag till budget för innevarande verksamhetsår. Mötet 
diskuterar budget och den verksamhet som är planerad i och med föreslagen 
verksamhetsplan. Mötet noterar informationen. 
Beslut att: 
- föreslå årsmötet att fastställa föreslagen budget.  
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UTSTÄLLNING 

 
§8 Utställning 5 juni 2011 

Annica föredrar information gällande utställningen. Agneta Olofsson kommer att vara 
anmälningsmottagare för Öviks utställningen och Sundsvalls utställningen. Plats är 
bokad, trevligt är att ännu ett år kunna erbjuda en bra utställningsplats i form av KB65 
idrottsplats i Köpmanholmen. 

 
 
JAKT  

 
§9 Särskilt jaktprov v.21 – 2011 

Mötet diskuterar förutsättningar att hålla prov under våren. Då det i dagsläget inte finns 
domare att tillgå inom rimligt reseavstånd ser inte sektionen möjlighet att genomföra ett 
prov v.21. 
Beslut att: 
- tacka nej till förfrågan att arrangera särskilt prov v.21. 

  
§10 Ordinarie jaktprov 21-22/7 
 Grundläggande planering finns inför sommarens jaktprov. Den specifika planeringen 
 kring provet överlåts till den person som väljs som retrieveransvarig.   
 
§11 Retrieverprov 2012 
 Avdelningen vill ha in sektionens önskemål gällande datum för retrieverprov 2012. 
 Beslut att: 

- ansöka om retrieverprov 18-19/8 2012, nybörjarklass och öppenklass.
   

§12 Vandringspris – efterlysning av pärmen 
Margareta har genomfört en grundlig undersökning och efterforskning vart den 
försvunna pärmen kan vara. Pärmen tycks vara spårlöst borta. Mötet inser att man 
tyvärr måste konstatera att pärmen är borta. Förslag är att på sektionens hemsida 
delge information ang vilka hundar som har erövrat priset under tidigare år. Styrelsen 
behöver information ang vilka statuter som gäller för att erövra priset. 
 

VILTSPÅR 

 
§13 Viltspårsäsongen 2011 

Avdelningen kommer att ansöka om viltspårperiod för 2011: 1/5-30/11. Mötet noterar 
informationen. 

 
 
UTBILDNING 
 
§14 Rapport Certifieringsutbildning  

Margareta och Maria delger mötet rapport från utbildningen ”certifierad 
utställningsarrangör”. Uppföljning på utbildningen är 23 januari. 

  
§15 Ringsekreterare informationsträff 5 februari 

Margareta har skickat in anmälan gällande de personer som skall gå utbildningen 
gällande ”de nya reglerna som gäller from 10/1-11”.  
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§16 Vårens kurser 

Datum, samt ytterligare anmälningsinformation bör snarast inkomma på sektionens 
hemsida. 
Beslut att:  
- sista anmälningsdag är 3 april för vårens kurser. 
- Anna tillsvidare står som anmälningsmottagare tills ny utbildningsansvarig är tillsatt. 

 
§17 Instruktörsutbildning – diplomering 
 En medlem i sektionen har uttryckt sin önskan att få delta i diplomeringsutbildningen. 
 Beslut att: 

- tillstyrka personens önskemål gällande att få delta i diplomeringsutbildningen. 
- uppdra till Annica att meddela avdelningen informationen. 

  
INFORMATION 

 
§18 Hemsidan 

Ulla delger mötet information från den dialog som hon haft med Margot (webmaster). 
Önskemål finns från webmaster att ta in offert gällande att köpa tjänsten att få en 
indexsida till sektionen. Utifrån den sidan skulle Margot kunna fortsätta arbeta med 
hemsidan. 

 Beslut att: 
- uppdra till Margareta att inhämta offert gällande att köpa in den tjänsten. 

 
KLUBBEN 
 
§19 Årsmötet, Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan 2011 

Mötet ser till de handlingar som föreligger. Annica delger den information hon fått från 
valberedningen hur deras arbete går att rekrytera personer att välja in i styrelsen. 
Information gällande årsmötet måste uppdateras på hemsidan. 

 Beslut att: 
- Margareta får uppdraget att köpa in fika till årsmötet. 
- tilldela de hundar som fått championat en liten gåva 
- Margareta får uppdrag att inköpa gåva till hunden som erhåller ”Årets hund 2010”.  
- lämna förslag till årsmötet att tillstyrka den verksamhetsplan som föreligger. 
- Annica föredrar inventarielistan på årsmötet, enligt det uppdrag styrelsen fick vid 

årsmötet 2010. 
- Kent ser till att årsmöteshandlingarna trycks i ca 30 stycken exemplar. 
- Margareta får uppdraget att inhandla gåva till de personer som avgår. 

 
§20 Poängsystem funktionärer 

Annica föredrar ärendet. Mötet uppdrar till Maria att skriva ett förslag gällande framtid 
investeringar i klubbens medlemmar, dvs verksamhet som kommer medlemmarna och 
de personer som hjälper till – till nytta! 

 Beslut att: 
- uppdra till Maria att utforma förslag till en proposition.  

 
§21 Ögonlysning, antal anmälda, övrig planering 

I dagsläget är det ca 50 stycken hundar anmälda. Margareta kommer att vara på plats 
och administrera att allt går rätt till. 
 

§22 Inbjudan från SFR 
Annica lämnar frågan till mötet om någon har möjlighet att delta vid träffen  
som studiefrämjandet inbjudit till. Då ingen i styrelsen har möjlighet  
att åka, får sektionen tacka för inbjudan men tyvärr avböja. 
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§23 Inventarielista 

Mötet ser till den lista som är utskickad. Vissa justeringar bör göras. Uppdras till 
Magnus att tillfråga avdelningen hur man skall hantera frågan kring material som ägs av 
avdelningen men förvaras i sektionerna. 

  
§24 Kommande möte 
 Blir årsmötet och därefter det konstituerande mötet som följer direkt efter. 
 
§25 Övriga frågor 
 Inga frågor var aktuella. 
 
§26 Mötets avslutande 
 Annica tackar för aktivt mötesdeltagande. 
 

 
 
Sekreterare 
 
 
 
Maria Hansson 
 
Ordförande    Justerare 
 

 
 

Annica Jonsson   Margareta Sjödin
   


