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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2012-02-22 

Plats:  Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik 
Närvarande:  Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Carina Sundberg, 
  Britt-Marie Edfors, Anna Reynberg-Sjölund, Lotta Norberg 
Ej närvarande:  Åsa Dahlqvist 
Närvarande suppleanter: Veronica Hamqvist (beslutande), Ingrid Arnmark 

 

§ 36 Mötets öppnande 
 Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 37 Val av justerare 
Maggan Sjödin valdes till justerare. 

§ 38 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes dagordningen efter något tillägg. 

§39  Föregående mötesprotokoll 
Annica gick igenom förra mötesprotokollet och lade det till handlingarna. 

§ 40 Genomgång av styrelsens uppdrag och aktiviteter 
Annica informerade om styrelsens uppdrag med utgångspunkt av sektionens stadgar och 
vad det innebär samt att man på avdelningens sida kan läsa mer specifikt om uppgifterna 
för varje styrelseledamot i den arbetsbeskrivning som avdelningen tagit fram. 

§ 41 Skrivelser 
Inkomna 

Avdelningen Diverse vidarebefordrad post från kansliet  
   Protokoll 8 – 12 oktober från SSRK/Vn 
   Inventering av aktiva provledare 
   Kallelse till SSRK/Vn möte 8 januari 
   Påminnelse att skicka in verksamhetsberättelsen 
   Redovisning av fjolårets officiella verksamheter 
   Protokoll 1 – 8 jan 2012 från SSRK/Vn 
   Remissvar från SSRK/Vn gällande organisationutredningen 
 
  Övrigt Erbjudande från PAW Of Sweden  
  
  Utgående 

Avdelningen Protokoll 2011-11-09  
   Protokoll 1 – 17 jan 2012 
   Yttrande på organisationsutredningen 

 Protokoll 2 – 9 februari 2012 Konstituerande  
 
  Övrigt Julhälsning till kända e-postadresser 

 Påminnelse om årsmöte till kända e-postadresser  
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§ 42 Ekonomisk rapport 

Sektionens ekonomi är fortsatt god. 

§ 43 Vårens kurser 
Än så länge har det inte inkommit så många anmälda till vårens kurser. Anna och 
Veronica ska ringa runt till instruktörer och fråga vilka som är villiga att ställa upp.  
Sista anmälningsdag för vårens kurser sätts till 1 april. 

§ 44 Träningshelgen 2012 
Spaniel 
17-18/5 Instruktör Jenny Lundin, Klovstamons kennel 
8 ekipage/dag 
Retriever instruktörer Anita och Jörgen Norrblom 
17-18/5 NKL  16 ekipage/dag fördelade på två grupper 
19/5       ÖKL  8 ekipage/dag 
20/5       EKL   8 ekipage/dag 
Medlemmar i Örnsköldsviksektion går före i anmälningarna. Om det inte blir fullt så 
kommer inbjudan att skickas till Västerbotten, Jämtland, Sundsvall och Härnösand. 
Man kan även vara med utan hund och då finns det platser för alla. 
Sista anmälningsdag 1/4 (bindande anmälan) och det ska vara betalt innan 1/5. Mer 
information finns på hemsidan. 
 
Arbetsgrupp för internatet är Maggan, Lotta och Veronica (extra resurs Carina och 
Anna) Britt-Marie i köket, Annica standby till det mesta. 
Therese Eklund Tranberg har erbjudit sej att komponera menyer och laga maten alla  
4 dagarna och som tack så bjuder vi henne på startavgift i Nkl. 
Beslut att i arbetsgruppen ingår Maggan, Lotta och Veronica 
Beslut att Therese Eklund Tranberg ej behöver betala för deltagande i Nkl 

§ 45 Provledarutbildning 
På sektionens årsmöte informerades om att en provledarutbildning är på gång under 
våren. Både ”gamla” och nya provledare ska kallas till denna utbildning som 
förmodligen kommer att ligga i Örnsköldsvik. Annica skriver ihop en inbjudan som kan 
skickas till personer som styrelsen tagit fram. 

§ 46 Kurs i Härnösand 25-26/2 
Härnösand sektionen har erbjudit Örnsköldsvik och Sundsvall att vara med på en kurs i 
Härnösand som riktar sig till aktiva instruktörer med Sören Norén som instruktör. 
Styrelsen tackar nej nu eftersom att det är kort varsel och vi skulle inte hinna få tag på 
alla instruktörer för att fråga om intresse. 
Det kommer troligtvis en uppföljningshelg senare i vår som mer inriktar sig mot 
retrieverträning som vi förhoppningsvis kan skicka några instruktörer till. 
Beslut att tacka nej till instruktörskursen i Härnösand. 
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§ 47  Inofficiell utställning 2012 
En inofficiell utställning planeras till hösten. En kommitté tillsätts för att jobbar vidare 
med detta. I kommittén ingår Maggan och Lotta samt Elisabeth Strandberg tillfrågas. I 
dagsläget bör ett lämpligt datum utses, plats bokas samt bjuda in domare. 

§ 48  Working Test 
Vi planerar för att genomföra ett WT/KM den 27 maj. Åsa och Annica kollar domare 
och funktionärer. Maggan tar emot anmälningar, sista anmälningsdag 14/5.  
Pris: 150:-/hund 
Beslut att planera för ett WT/KM den 27 maj. 

§ 49 Retrieverprov 
Årets retrieverprov är 18-19/8, sista anmälningsdag 30/7. Klasser Nkl & Ökl. 
Domare är Ulf Göransson. Kent Scherman är sammankallande i kommittén som lovat 
att hjälpa till med sektionens jaktprov. Anna mailar listan till Annica på vilka som vid 
rundringningen vad intresserade av att hjälpa till. 

§ 49 Träningsgruppen 
Britt-Marie fick i uppdrag att ta kontakt med träningsgruppen som innehåller 8-10 
spaniels som träffas 1 gång/vecka för olika aktiviteter. 

§ 50 Working Test spaniel 
Även spaniel kommer att erbjudas deltagande på vårt WT/KM den 27 maj.  

§ 51 Viltspår 
Ingrid informerade om att hon varit i kontakt med två av våra domare. Förra året visade 
en nedgång på antalet spår jämfört med tidigare år. Det återstår att se om de nya 
viltspårreglerna som trädde i kraft vid årsskiftet kommer att påverka antalet spår i år. 
Ingrid fortsätter att kontrollera domare för ev. uppdrag i vårt område. 
Vi funderade även på om vi kunde tänka oss någon i vårt område som skulle kunna 
tänka sig att utbilda sej till viltspårdomare, för det behövs fler. 

§ 52  Hemsidan 
Maila Margot direkt om det är nåt som ska ut på hemsidan. Uppmana alla att skicka in 
bilder så att det händer saker där. 

§ 53 Apportören 
Annica och Maggan berättade att det är svårt att få med aktuell information i 
Apportören eftersom att det är så lång framförhållning till den. 

§ 54 Kontakter via mail 
Annica och Maggan påpekade att det är viktigt att vi svarar på varandras mail så att vi 
kan se att alla mottagit den information som ges. Maggan informerade att om vi 
använder ”svara alla” i mailen så att alla kan se vad alla skriver. 

 



Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 3 2012-02-22 
Örnsköldsvik sektionen § 36 - § 60 
___________________________________________________________________________ 

 
SSRK Örnsköldsvik  Sida 4(4) 
Justerat:........................................ 
 

§ 55 Rapport från avdelnings årsmöte 19/2 
Maggan lämnade lite information från årsmötet men de är inte klara än med sitt 
konstituerade av styrelseposter så mer information kommer senare. 
Ny ordförande är Maria Påhlsson och mer info finns att läsa på avdelningens hemsida. 

§ 56 Jubileumsaktiviteter 
Maggan berättade att hon har börjat att kolla på olika matalternativ. Kom gärna med 
förslag om vad vi ska ordna mer på jubileet. Ingrid ska försöka hitta gammal 
information som bilder etc. Vid nästa möte ska förslag på aktiviteter diskuteras och 
planeras. 

§ 57 Tystnadsplikt 
Annica och Maggan påminde oss nya ledamöter hur viktigt det är att det är med 
tystnadsplikt. Det vi ibland pratar om på våra styrelsemöten ska stanna mellan dessa 
väggar. 

§ 58 Övriga frågor 
Carina undrade varför det blev slut på utdelning av SE VCH diplom och liknande. 
Annica berättade att det var flera som inte hämtade ut sina diplom. 
Carinas förslag var att man skulle dela ut ett diplom utan ram till alla som gjort sig 
förtjänta av det.  
Carina kom också med förslag om en SE VCH kokard och/eller plakett för att motivera 
fler att jobba med sina hundar. 
Carina undrade om vi inte skulle försöka satsa lite mer på barn, t.ex. att alltid ha ”barn 
med hund” på våra inofficiella utställningar och kanske eventuellt andra aktiviteter. 
Anna och Veronica ska fundera på vad vi kan hitta på. 

§ 59 Kommande möte 
Nästa möte blir 2/4 kl 18.30 på Studiefrämjandet. 

§ 60 Mötets avslutande 
Annica förklarar mötet avslutat 

 

 Vid protokollet 
 

 

 

 Carina Sundberg Annica Jonsson Margareta Sjödin 
 Sekreterare  Ordförande Justerare 


