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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2012-01-17 
 
Plats: Mesanvägen 25, Bonässund 
Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Johnny Öberg, Maria Ståhl 
Ej närvarande: Magnus Hellström, Elisabeth Strandberg 
Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson (båda beslutande) 
Från valberedningen: Anna Reynberg-Sjölund (§ 1-7) 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Annica hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  Val av sekreterare för mötet 
 Maggan valdes att skriva protokoll. 
 
§ 3  Val av justerare  
 Ulla valdes att justera protokollet. 
 
§ 4  Godkännande av dagordning 
 Beslöts att godkänna föreslagen dagordning efter något tillägg.  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Beslöts att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna. 
 
§ 6  Skrivelser 
 Inkommande: 
 
 Avdelningen Diverse vidarebefordrad post från kansliet  
  Protokoll 8 – 12 okt 2011  
  SSRK HS Jan 2012 – efterlysning info HS hemsida 
  Kallelse till avdelningens möte 8 januari 
  Begäran om yttrande gällande remiss SSRKs framtid 
  Påminnelse manusstopp till Apportören 
 
 Övrigt  
 

 Utgående: 

 

 Avdelningen Protokoll 2011-08-23 & 2011-11-09 
  Inventering provledare Örnsköldsvik 
  Manus Apportören Nr 1 
 
 Övrigt Julbrev till kända e-postadresser 
  
 
§ 7  Valberedningen informerar 
 Valberedningen som består av Anna Reynberg-Sjölund, Kent Scherman och Sven Jonsson 
 representerades på mötet av Anna för att redovisa hur långt de kommit i sitt arbete.  
 De har varit i kontakt med ett 30-tal personer och jobbar vidare med att hitta kandidater till 
 nästkommande styrelse. Efter sin rapport tackade Anna för sig och lämnade mötet. 
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§ 8  Slutrapport ekonomi - bokslut 
 Genomgång av bokslutet för 2011. Pärm och bokföring är skickade till revisorerna. 
 SFR har under året bytt system för utbetalning av ersättning vilket innebär att vi fått ersättning  
 från dem två gånger under året. I början av året fick vi ersättning för fjolåret samt att vi fått 
 ersättning i november för merparten av detta år.  
 
§ 9 Remiss SSRK 

Avdelningen har begärt in synpunkter på remissen gällande SSRKs framtid senast den 20 januari 
vilket gör att vi ej kan ta upp detta på vårt årsmöte för att samla in synpunkter från våra 
medlemmar. Vi diskuterade remissen och Annica fick i uppdrag att skriva ner våra funderingar 
för att sedan skicka dem till avdelningen. 

 
§ 10  Ögonlysning 21 januari 

I dagsläget har vi ett 70-tal anmälda till ögonlysningen den 21 januari och veterinären har satt 
stopp för fler hundar. Vi träffas på Bussbyvallen i Gullänget klockan 8.30. Hjälper till under 
dagen gör Annica, Elisabeth, Lena och Maggan. 
Enligt förra årets § 47 2011 har Annica och Maggan rätt att lysa var sin hund då de jobbade på 
förra årets ögonlysning. De fyra personer som jobbar i år har även de möjlighet att lysa var sin 
hund – utnyttjas i år av Elisabeth och Maggan. Maggan fixar nyckel och fika. 

 
§ 11  Årsmöte 9 februari  

Alla har haft möjlighet att läsa igenom verksamhetsberättelsen då den skickats ut med e-post. 
Efter komplettering av siffror för antal medlemmar i sektionen samt antal besökare på hemsidan 
får vi anse texten som komplett. Även verksamhetsplanen för 2012 har vi kunnat studera per mail 
och även den godkändes. Likaså budget för 2012. Det som nu saknas är godkännande av resultatet 
för 2011 från revisorerna. Maggan ser över all text ytterligare en sväng och skickar sedan ett så 
komplett original som möjligt till Ulla för kopiering. 

 
 Endast en ansökan har inkommit till Årets hund 2011. Maggan får i uppdrag att fixa pris.  
 Annica fixar avtackningar till de som ska avtackas. De presentkort från Jakttorpet, enligt § 160 

2011, som ska delas ut fixar Maria samt skickar en faktura till Maggan på de samma. 
 
 Maggan har ringt Jan-Erik Lång som ställer upp som ordförande för årsmötet. Ulla tar på sig 

uppdraget att vara sekreterare för årsmötet. 
 
§ 12  Övriga frågor 
 Information om att det nya anmälningssystemet till jaktprov och viltspår, som skulle tagits i bruk 
 vid årsskiftet, är framskjutet ett halvår. 
 
§ 13  Mötets avslutande 
 Annica tackade de närvarande för verksamhetsåret och avslutade mötet.  
  
 
 
 Vid protokollet   
 
 
 
 
 Margareta Sjödin Annica Jonsson Ulla Olsson 
 Sekreterare  Ordförande Justerare 


