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Närvarande ledamöter:  Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl t.o.m. §138 (§141), 
Magnus Hellström fr. §123, Elisabeth Strandberg, Johnny Öberg, 
Elenor Österlund 

Närvarande suppleanter: Ulla Olsson t.o.m. §138 (§141), Lena Olsson 
Ej närvarande adjungerad: Lars Jonsson 
Närvarande §129: Viveka Näslund 
 

§ 118   Mötets öppnande 
Ordförande Annica Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  
§ 119  Val av justerare 

Till justerare valdes Johnny Öberg. 
 
§ 120  Godkännande av dagordning 

Dagordning godkändes. 
 
§ 121 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från 2011-05-24 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 122  Skrivelser  
 
IN       SSRK 

Protokoll SSRK HS 2011-04-08/09 
   Protokoll informationskommittén 2011-02-17 
   Protokoll retrieverkommittén 2011-03-12/13 
   Protokoll viltspårskommittén 2011-04-07 
   Protokoll viltspårskommittén 2011-02-24 
   Protokoll exteriörkommittén 2011-04-06 
   Protokoll utbildningskommittén 2011-02-12/13 

Inbjudan från SSRK ungdom: Fjällvandring 12-14 augusti 2011 
Inbjudan SSRK ungdom: Ungdomsläger 6-7 augusti 2011  
Domarauktorisation retriever. 
Domarauktorisation viltspår. 
Protokoll från fullmäktige 2011-05-21/22 
Protokoll från konstituerande möte 2011-05-21/22 
282- Tillämpningsanvisningar till SKK Allmänna bestämmelser 
288- Ang. nya föreskrifter från Jordbruksverket ang. doping. 

               309- Information avliden ringsekreterare, M.Hagström. 
303- Auktoriserad exteriördomare. 
308- Auktoriserad exteriördomare. 

      Nya dopningsföreskrifter från Jordbruksverket 110701 
       312- Inbjudan till utbildning i programmet Lathunden 2011-10-28/30 
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SSRK/Vn 
Utdrag från protokoll vid SSRK Västernorrlands styrelsemöte 2005-11-21                  
”Förslag till fastställande av sektionernas geografiska gränser inom SSRK 
Västernorrland.” 
Protokoll SSRK Västernorrland styrelsemöte, nr. 6/2011 
Inbjudan avdelningens styrelsemöte 2011-08-18 
Brev till sektionen från avdelning ang. retrieverprovets omkostnader. 
Inbjudan spanieljaktprov 27-28 augusti i Örnsköldsvik 
Mail till sektionen ang. förslag på domare, klasser och datum retrieverprov 2013. 

 
Övrigt 
Mail från instruktör ang. ersättning. 
Mail från medlem ang. spanielverksamheten. 
Mail från medlem ang. klagomål viltspår. 
Samtal från medlem ang. särskilda prov. 

   
  UT       SSRK/Vn 

Styrelseprotokoll SSRK Örnsköldsvik nr. 4/2011 
Manus till Apportören nr. 3. 
Mail från medlem ang. klagomål viltspår. 
Svar till avdelning ang. retrieverprovets omkostnader. 
Svar till avdelningen ang. förslag på domare, klasser och datum retrieverprov 2013. 
 
Övrigt 
Svar till instruktör ang. ersättning. 
Svar till medlem ang. spanielverksamheten. 
Svar till medlem ang. klagomål viltspår. 
Svar till medlem ang. särskilda prov. 
 

     
EKONOMI  
§ 123  Ekonomisk rapport  

Maggan föredrar klubbens ekonomi som är fortsatt god. Maggan visar en resultatredovisning 
av vårens aktiviteter: kurser, utställning och KM. 

 
UTSTÄLLNING 
§ 124  Officiell utställning 5 juni 2011  

Ett bra och lyckat arrangemang men för få frivilliga funktionärer. De som var där hade 
mycket att göra från tidig morgon till sen kväll – till kommande utställningar måste fler 
funktionärer finnas för att dela upp arbetet mellan fler. 

 
§ 125  Inofficiell utställning 29 oktober 2011 

Lokal och domare redan ordnade.  Maggan sammankallar utställningskommittén för 
planering av vad som ska ordnas och till vad det behövs funktionärer. Maggan fixar katalog.  
Styrelsen beslutar att Maggan ansvarar för annonser precis som tidigare år samt att styrelsen 
hjälps åt att sätta upp affischer på olika platser.  
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§ 126  Datum för utställning 2014  

Här i Örnsköldsvik är det svårt att få tag på inomhusplatser vilket skulle göra det möjligt att 
anordna utställning även andra tider på året. Då vi ska vara utomhus är det att föredra 
sommarmånaderna då väder och gräsmattor är i bra skick. Vårt önskemål för 2014 blir därför 
6 juni eller däromkring. Maggan uppdras även att ta fram förslag på domare. 

  
RETRIEVER 
§ 127  Jaktprov 21-22/7  

Ett bra och lyckat arrangemang trots ett sent byte av provplats, ny provplats blev 
Tvärlandsböle.  
Avdelningen har ej godkänt omkostnaderna för funktionärernas mat. Avdelningen kommer 
att debitera sektionen för de kostnader som ligger över fastställd ersättning. 
Styrelsen diskuterade detta och lämnar in ett svar där vi bestrider det snäva synsättet och 
hänvisar till ersättning enligt 5 rutor istället för avdelningens uträkning av 4 rutor då provet 
fick läggas upp på tre dagar istället för två då en av domarna p.g.a. sin hemresa ej kunde 
jobba heldag dag två. 
Styrelsen beslutar att Maggan skickar in styrelsens svar på detta. 

 
§ 128  Domarönskemål 2013 

Avdelningen har efterfrågat sektionens förslag på domare och datum inför jaktprov retriever 
2013. Mötet hänvisar till tidigare protokoll, 2/2011 §41 då detta redan är inskickat till 
avdelningen. 

 
SPANIEL 
§ 129  Spanielprov  

Viveka Näslund föredrar för styrelsen information om den kommande helgen, 27-28 augusti, 
då det anordnas spanielprov i Myckelgensjö. Planeringen är att det under lördagen kommer 
att anordnas enkelt vatten och vatten samt att det under både lördag och söndag anordnas 
särskilt fältprov i klasserna: nkl, ökl och ekl. 
Beslutar att uppdra till Elisabeth och Lena att köpa in gåva till markägarna som tack för all 
hjälp. 

 
§ 130  Aktiviteter 2011 

Spanielgruppen fortsätter att träffas varje vecka och tränar utifrån önskemål och kapacitet 
hos hundarna och förarna. I sommar har de förlagt flera av träningsträffarna i Bredånger. 
Elisabeth och Lena fortsätter att jobba för att kunna bjuda in någon spanielinstruktör till 
Örnsköldsvik för ev. träning i spanielgruppen samt till träningshelgen 2012 och återkommer 
med konkret förslag och kostnadsunderlag till styrelsen. 

 
§ 131  Spanielutbildning/ internat  

Elisabeth Strandberg och Lars Gustavsson var anmälda till internat gällande spaniel på 
Fiskeboda 3-4 september men båda har fått förhinder till att delta.  

 
VILTSPÅR (Magnus) 
§ 132  Rapport 

Det har varit färre som har deltagit i viltspår i år jämfört mot tidigare år.  
 



SSRK Örnsköldsvik  
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-08-23 
Nr. 5/ 2011 § 118- 147 
Plats: Höglandssågen 

__________________________________________________   

4 
 

 
UTBILDNING (Maria & Ulla) 
§ 133  Rapport från vårens kurser  

Maria Ståhl och Ulla Olsson har skickat ut enkät till kursdeltagarna och ger styrelsen en 
sammanfattning av dessa svar.  

 
Vardagslydnad är avslutad och en deltagare hade svarat på enkät.  
Steg 1 är också avslutad och där var det många svar på enkäten. Svaren var övervägande 
positiva. 
Steg 2 är ännu ej avslutad, pga brist på instruktörer, men den kommer att avslutas inom kort 
då de har fått tag på annan instruktör. 
Steg 3 är avslutad och även bland de deltagarna har det varit hög svarsfrekvens på enkät. 
Gällande steg 3 har det framkommit att det har varit för stor spridning mellan hundarnas och 
förarnas förkunskaper vilket har varit till nackdel för de mindre erfarna ekipagen. 

 
Sammanfattningsvis visar enkäten att innehållet i kurs överensstämde med förväntningarna 
hos hundförarna och med den information som gavs inför kurs. Dock säger Maria och Ulla 
att det har varit slitigt för dem att få ihop alla kurser med instruktörer osv. och att den 
lösningen som var med flera olika instruktörer i någon av kurserna inte har varit optimalt. 
Styrelsen diskuterar vad som kan erbjudas den som ställer upp som instruktör för att göra 
denna roll mer attraktiv. 

 
§ 134  Höstens kurser  

Endast en deltagare anmäld till viltspårkurs. Magnus tar kontakt och förklarar situationen för 
denne och hänvisar till en ev. vårkurs istället. 
 
I höst kommer sektionen att anordna valp- och vardagslydnad som Annica Jonsson leder.  
I dagsläget är det för få anmälda hundar för att köra två separata kurser så det blir en 
sammanslagen kurs. Sista anmälningsdag förlängs fram till kursen startar.  

 
§ 135  Förfrågan om ersättning av instruktör 

Sanna Lindkvist som var instruktör på vardagslydnad under våren har efterfrågat ersättning. 
Hon har tidigare varit instruktör i Umeå och där var det brukligt att instruktörer som ”morot” 
själva kunde gå kurser som avdelningen betalde och då även hos andra arrangörer. Då vi ej 
tidigare utbetalt ersättning för liknande samt att ingen överenskommelse gjordes före kurs så 
har Annica kommit överens med Sanna om att hon erbjuds ersättning samma som värdet av 
ett presentkort som instruktörer tidigare fått på vårt årsmöte dvs 300 kronor samt att 
reseersättning för kurstillfällena betalas ut vid inkommen reseräkning. 
Mötet beslutar att betala Sanna Lindkvist ersättning enligt ovanstående samt att hon därmed 
vid årsmötet 2012 redan fått sin ersättning för 2011. 

   
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
§ 136  Onsdagsträning Bredånger  

Intresset för träningskvällarna i Bredånger har varierat, från någon enstaka till 4-6 st. 
ekipage. Annica informerar att det har varit svårt att kunna boka upp stugvärdar inför dessa 
kvällar men att det ändå till sist har löst sig.  
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§ 137  Måndagsträning Bilprovningen 

Träningskvällarna på bilprovningen startar 5 september kl. 19.00.  
Temakvällar är planerade till den 12/9 apportering, 10/10 utställning, 14/11 lydnad och 
12/12 julspecial. Ingen i styrelsen tog på sig ansvaret för någon kväll vilket ledde till att 
Annica är ansvarig för att ordna funktionärer till dessa kvällar. 

 
§ 138  Träningshelg 2012 

Arbetsgruppen presenterar förslag på upplägg inför denna helg. Torsdagen och fredagen 
planeras 2 grupper nkl, halvdagar och med möjlighet att se på när den andra gruppen 
instrueras och tränar. Lördag och söndag planeras halvdagar för ökl och ekl, på samma sätt 
som för nkl. Antal ekipage i varje grupp är begränsat till 8 st.  
Styrelsen diskuterar rimligt pris för deltagande ekipage, med eller utan hund, samt att 
kostnaden bör rabatteras för sektionens medlemmar.  
Styrelsen uppdrar till Maggan att återkomma med ett konkret förslag på upplägg och pris så 
att vi kan gå ut med information på hemsidan. 

 
Gällande spaniel lyfts frågan till Elisabeth och Lena om det är möjligt att planera in 
aktiviteter två dagar samma helg som för retriever även för spaniel. 
Styrelsen uppdrar till Elisabeth och Lena att omgående inkomma med namn på 
spanielinstruktörer som spanielgruppen vill bjuda in. 

       
INFORMATION (Annica) 
§ 139  Manus till Apportören nr 4 

Information om sektionens årsmöte som planeras till den 9 februari 2012 kl. 19.00 på SFR. 
Påminnelse gällande anmälan till Året Hund. 
Ägare till nya champions uppmanas att anmäla detta till sektionen. 
Information om ögonlysning 2012. Uppdras till Maggan att ta kontakt med Ingemar 
Bergdahl för inbokning av lämplig helg i januari. 
Att måndagsträningen på bilprovning fortgår. 

 
§ 140  Hemsidan 

Uppdateringar gällande höstens kurser och måndagsträningar. Annica återkommer gällande 
kontakt med webbansvarig om hur uppdateringar av hemsida går att lösa.  

 
KLUBBEN 
§ 141  Medlemsvård 

Sektionen har tidigare bjudit funktionärer och andra som har ställt upp vid olika aktiviteter 
på middag, senast var det på Varvsbergsrestaurangen. Vid årsmötet kom önskemål om att 
även övriga medlemmar skulle ha möjlighet att delta vid denna festliga begivenhet men med 
förbehåll att de själva står för sina kostnader. Annica och Margareta har funderat hur detta 
ska kunna möjliggöras och föreslår därför att sektionen bjuder in till middag, taco-buffé, i 
JÄBOstugan den 22 oktober 2011. Hela styrelsen är ansvarig för middagen. 
Styrelsen beslutar enligt ovan och uppdrar till Margareta och Annica planera för kvällen.  

 
§ 142  Statuter Årets hund 

Revidering har gjorts av statuterna för årets hund och nu finns även tollingjaktprov med. 
Styrelsen enas om att statuterna fastställs och läggs ut på hemsidan. 
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§ 143  Viltfrys 

Med anledning av att sektionens viltansvarige Anders Eriksson i somras meddelade att den 
frys i vilken han förvarade sektionens vilt hade gått sönder har en ny frys inhandlats för detta 
ändamål. Anders har även sagt sig villig att fortsätta som viltansvarig. 
Beslutar att Anders köper in en ny frys. 

 
§ 144  Verksamhetsplanering samt verksamhetsberättelse 2012 

För att inte vara ute i sista minuten med verksamhetsberättelsen uppmanas alla 
områdesansvariga att påbörja skrivandet av verksamhetsberättelse/planering och skicka dem 
till Elenor senast 111101. 

 
§ 145  Kommande möte 

Nästa styrelsemöte blir den 9 november kl. 18.30 på Höglandssågen 
 
§ 146  Övriga frågor 

Annica informerar om att styrelsen kommer att få en inbjudan till avdelningsträff den  
30 oktober, önskvärt att så många som möjligt kan delta på denna. 
 

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

 
 
_________________________ __________________________ 
Annica Jonsson  Elenor Österlund 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
_________________________ 
Johnny Öberg 
Justerare 
 
 
 
  
 


