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Närvarande ledamöter:  Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth 

Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from § 93, 
Johnny Öberg from § 101 

Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson 
Ej närvarande adjungerad: Lars Jonsson 
  
§ 87  Mötets öppnande 
 Ordförande Annica Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 88  Val av justerare 
 Till justerare valdes Maria Ståhl 
 
§ 89  Godkännande av dagordning 
 Dagordning godkändes. 
 
§ 90  Föregående protokoll 
 Protokoll från 20110405 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 91  Skrivelser 
 
IN SSRK 
 Kallelse till avdelningens styrelsemöte 110420 

Protokoll spanieljaktjaktkommittén 101229 
Protokoll HS styrelsemöte 110310 
Inbjudan till avdelningens sektionsträff 110515 
Meddelande om inställd sektionsträff 110515 
Nya ansökningar jaktprovsdomare retriever 
Inbjudan till utbildning för provledare, funktionärer, domare kat. C samt handledare 
nybörjarkurser, 110902-03 
Protokoll styrelsemöte 110405 
Kallelse till avdelningens styrelsemöte 110526 
Inbjudan till utbildningshelg på Fiskeboda 110903-04. 

 
 SKK 

Ny auktorisation exteriördomare 
Regler för viltspårsprov, Bestämmelser för utbildning av viltspårsdomare 
Avliden exteriördomare 
Utbildning för ordförande, sekreterare och kassör 120128-29 
Inbjudan till utbildning för ordförande, sekreterare och kassör 120128-29 
Minnesant. från Svenska Jägareförbundet och SKKs JhKs seminarium 110408-09 
Uppdaterad version av guidelines på skk.se 

 
 Övrigt 
 Inbjudan till diskussionsmöte från Örnsköldsviks kommun 

Etologikurs för ungdomar 110629-30 alt. 110701-02 
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UT SSRK 
Protokoll styrelsemöte 110405 

 
 Övrigt 
 Mail till GRK & Mittlabben ang. inköp av dummies. 
 Offertförfrågan TEBA 
 
EKONOMI 
§ 92  Ekonomisk rapport  
 Margareta Sjödin föredrar klubbens ekonomi som är fortsatt god. 
 Diskussion kring ev. återbetalning till kursdeltagare då det har uppstått svårigheter med 

instruktörer till en av vårens kurser, mötet avvaktar beslut i frågan.  
 
§ 93 Inköp dummies 
 Offert har inkommit från TEBA samt Jakttorpet varför Maria Ståhl lämnar mötet under 

denna paragraf. 
  

Mötet beslutar att köpa 300st. dummies i blandade färger á 40 kr./st. från TEBA.  
Uppdrar till Maggan att göra beställningen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

  
UTSTÄLLNING 
§ 94  Officiell utställning 5 juni 2011 
 Maggan informerar från utställningskommittén att 214 hundar är anmälda. 
 PM är klart och katalog går snart till tryckeriet. Kommittén fortsätter planering och 

förberedelser tillsammans med dem som har anmält att de kan vara behjälpliga denna 
dag. 

 
§ 95  Domare 2013 
 Sektionen har fått avslag på att anordna dubbelutställning 2013 detta med anledning av 

att det endast är SKK som får anordna detta under juni, juli och augusti. Överklagan är 
inskickad till SKK utställningskommitté.  
Från styrelsen kommer förslag att anordna dubbelutställning i slutet av maj 2013, 
Maggan får i uppdrag att undersöka vilka domare som finns tillgängliga utifall att det 
finns möjlighet att anordna dubbelutställning i maj 2013.   

  
RETRIEVER  Punkterna § 96-97 hänskjuts tills Johnny kommer till mötet. 
 
SPANIEL 
§ 98  Aktiviteter 2011 
 Spanielägarna fortsätter att träffas och tränar regelbundet, det har tillkommit två nya 

under våren vilket innebär att de nu är ca. 15 st.  
De har inriktning mot jakt vid träningstillfällena och planerar även för vattenträning. 
Fråga ställs om ersättning för inköp av skott samt för vilt. Ersättning för inköp av skott 
utbetalas från kassör mot kvitto. Vid behov av vilt får detta hämtas hos viltansvarig. 
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Gruppen fortsätter att planera för att åka på internat till hösten och styrelsen önskar 
information om kostnad så snart de har information om detta. 

 
§ 99 Inbjudan spanielkurs 
 Thorbjörn Augustinsson, jaktansvarig spaniel SSRK, har skickat en inbjudan till 

utbildning av funktionärer som hanterar jaktliga aktiviteter för spaniels, 20110903-04. 
 Elisabeth och Lena funderar och hör med övriga aktiva spanielägare om vilka som har 

möjlighet att delta. 
 
VILTSPÅR 
§ 100 Rapport – Viltspårkurs 
 Magnus rapporterar att det ännu inte har blivit någon kurs pga få anmälningar.

  
UTBILDNING 
§101 Rapport från instruktörsträff Stockholm 10 april -11 
 Margareta berättar att det under lördagen gavs information om utställning och de nya 

bestämmelserna och under söndagen var det information till instruktörer samt en 
intressant föreläsning med Ingrid Tapper. 
Ny utbildning för instruktörer med nytt uppdaterat kursmaterial presenterades och att 
tidigare utbildade instruktörer ska kunna ta del av detta nya material.  
För Västernorrland kommer utbildning av instruktörer att genomföras till hösten.
   

§ 102 Rapport från vårens kurser 
 Maria och Ulla informerar om att vardagslydnadskursen är klar och att Steg 1 beräknas 

vara klar 31/5. Gällande steg 2 kursen finns problem med instruktörer, saknas för 
tillfälle 5 och 6. Förslag finns att slå ihop dessa två tillfällen och göra en heldags  
aktivitet med working test och walk up, ansvariga fortsätter att jaga instruktörer för ett 
bra avslut på kurs. Steg 3 har inplanerat avslut nästa vecka, v.22.  

 Kursansvariga tar fram mall för utvärdering av kurserna. 
  
 Diskussion om de problem med dummies som har uppstått under vårens kurser och hur 

många dummies som behövs för respektive kurs. Förslag att köpa in väskor för att 
förvara dummies i för respektive kurs. Behov av att utse materialansvarig som kan 
förvara och ansvara för förnyelse vid behov.  

 
§ 103 Planering höstens kurser 
 Information i Apportören samt att hemsidan uppdateras med information om höstens 

kurser; valp, vardagslydnad och viltspår. Sista anmälningsdag 110820. 
 
§ 104 Fortsatt planering internat 2012 
 Bredånger är preliminärt bokat för denna helg, 17-20 maj 2012. 

Anita och Jörgen Norrblom är tillfrågade och har tackat ja till att komma. De kommer på 
onsdag varför aktiviteter kan planeras in torsdag, fredag, lördag och söndag. De har 
önskemål om max 8 ekipage i varje grupp och att grupperna är jämna, dvs. sammansatta 
utifrån kunskap hos hund och förare. 
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Spanielgruppen återkommer med förslag på instruktör. 
  

Styrelsen utser arbetsgrupp som består av: Margareta Sjödin- sammankallande, Magnus 
Hellström, Maria Ståhl, och Ulla Olsson. De ska till nästa styrelsemöte arbeta fram ett 
förslag. 

  
§ 105 Förfrågan från medlem 
 Ulrika Gulliksson efterfrågar bidrag till kostnad för utbildning till domare för Working 

Test som hon deltog på i Umeå, 16-17 april-11, med 500 kr. (del i hotellräkning).  
Mötet beslutar att bevilja Ulrika Gulliksson ersättning med 500 kr. Uppdrar till Annica 
att kontakta Ulrika ang styrelsens beslut. 

 
RETRIEVER  
§ 96  Möte retrieversekreterare i Härnösand 23 maj 2011 
 Johnny Öberg föredrar vad som avhandlades vid denna träff.  

Avdelningen efterfrågar öppenhet mellan sektionerna och att en samordning görs inför 
jaktproven samt att de sprids i länet. Det diskuterades även om en samordning av vilt 
skulle vara möjligt i länet. 
Avdelningen efterfrågade även domarönskemål inför 2013 vilket sektionen redan har 
meddelat, protokoll 2:2011 § 41. Det hade också diskuterats att det inte är tillåtet för 
domare att skriva upp alkohol på rummet som sedan avdelningen får betala.  

  
§ 97  Jaktprov 21-22 juli 2011 
 Johnny informerar om att det blir i samma marker som ifjol och att planeringen fortgår 

och att det mesta är klart. I dagsläget är det en anmäld men anmälningstiden går ut den 
24 juni. Johnny får en lista med namn på funktionärer som kan tänka sig att ställa upp de 
aktuella dagarna. 

 
INFORMATION 
§ 106 Manus till Apportören nr. 3 
 Information om inofficiell utställning på Solänget 111029. 
 Datum för internat 2012. 
 Måndagsträning på Bilprovningen.  
 
§ 107 Hemsida 
 Diskussion om klubbens nya hemsida och dess layout. Viktigt att information 

kontinuerligt uppdateras. Annica kollar med webbansvarig om hur detta bäst kan göras. 
  
KLUBBEN 
§ 108 Rapport från medlemsmöte 19 april -11 
 Annica rapporterar om det medlemsmöte som hölls den 19 april i Studiefrämjandets 

lokaler utifrån uppdrag från årsmöte. Det var en trevlig kväll dock inte alltför välbesökt 
men de som var där hade en hel del goda idéer om vad klubben kan göra. Bl.a. kom  
förslag på att anordna WT-cup och raskamp. Det diskuterades kring det upplägg som 
finns kring måndags- och onsdagsträningarna och om det är något som kan göras 
annorlunda, förslag kan lämnas till styrelsen.  
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 Vidare diskuterades vikten av att samordna de olika rasklubbarnas aktiviteter i 
kommunen samt möjlighet till att vi tillsammans bjuder in intressanta föreläsare och 
instruktörer. T.ex. att bjuda in till dagskurs med tema. Det diskuterades även de 
svårigheter som finns att som ny retriever- eller spanielägare komma in i klubbens 
aktiviteter och gemenskap och att detta är något som vi måste bli bättre på. 

 
 Uppmaning att skicka in material till webbansvarig, t.ex. bilder på våra hundar med 

namn eller från olika aktiviteter som anordnas, så att hemsidan blir attraktiv.
  

§ 109 Avdelningens styrelsemöte 26 maj i Örnsköldsvik 
 Ingen från styrelsen har möjlighet att delta. Annica meddelar avdelningen detta. 
 
§ 110 Provledarutbildning 
 Som skulle ha hållits i maj har blivit flyttad till oktober.  
 
§ 111 Rapport från KM 14 maj Bredånger 
 27 anmälda varav 26 startade. Alla var nöjda med arrangemang och resultat och 

information finns på hemsidan.   
 
§ 112 Onsdagsträning Bredånger 
 Behov av stugvärdar, ansvarig för att ordna stugvärdar är Annica.  
  
§ 113 Städdag 2 juni kl. 12. 
 Det kommer att bjudas på hamburgare till alla flitiga deltagare, medtag redskap. 
 
§ 114 Förfrågan från Sollefteå 
 Ulla har kontakt med en medlem i SSRK från Sollefteå där de inte har någon egen 

sektion, pga. för få personer med engagemang, men som gärna skulle ingå i 
Örnsköldsviks sektion. Annica lyfter frågan till avdelningen om vart Sollefteås 
medlemmar har sin tillhörighet. 

 
§ 115 Kommande möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 23 augusti kl. 18.30 på Höglandssågen. 
 
§ 116 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
§ 117 Mötets avslutande 
 Annica avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
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_________________________ __________________________ 
Annica Jonsson  Elenor Österlund 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
_________________________ 
Maria Ståhl 
Justerare 
 
 


