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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2012-05-09 

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

 

§ 83 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 84 Val av justerare 
Veronica Hamqvist valdes till justerare. 

§ 85 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter något tillägg. 

§ 86  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll daterat 2012-04-02 lades till handlingarna. 

§ 87 Skrivelser 

Inkomna 

Avdelningen Diverse vidarebefordrad post från kansliet  
 
  Övrigt   
  
  Utgående 

Avdelningen Protokoll 4 – 2 april 2012 
 
  Övrigt   
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§ 88 Ekonomisk rapport 

Sektionens ekonomi är fortsatt god. 

§ 89 Vårens kurser 
Retrieverträningen har startat och instruktörer är Erik Hörnell och Lennart Nordin. 
Anna och Åsa kommer att vara huvudinstruktörer för valp- och vardagslydnaden. 
Annica och Maggan hjälper till vid behov. Vilspårkursen startar lite längre fram i vår. 
Maggan mailar över SFR blanketten till Anna så att hon kan lämna in deltagarlistor. 

§ 90 Kursavgifter 2012 
Våra kurspriser har legat konstant nu ett antal år varför vi nu höjer kurspriset till 750 kr. 
Istället kommer vi att dela ut en dummie till alla kursdeltagare. Priset för viltspår lägger 
vi på 500 kr då den kursen rör sig om förre antal träffar. 

 Beslut att höja kurspriset till 750 kr inkl. dummie samt 500 kr för viltspårkurs. 

§ 91 Träningshelgen 2012 
Allt är under kontroll inför träningshelgen. Maggan har varit i kontakt med Norrbloms 
och med Jenny Lundin. Jenny kommer att sova över hos Ströms. Norrbloms är 
inkvarterade på Kajen i Köpmanholmen. Norrbloms anländer på onsdag kväll. 
Annica sätter ihop en funktionärslista för köket och skickar över den till Maggan. 
Vilka som går ut och äter med instruktörerna är i stort sett klart för torsdag, fredag och 
lördag kväll. Vi som ska vara i köket träffas klockan 07.00 varje dag. 
Maggan fixar handling under tisdag tillsammans med Therese som förbereder maten. 

§ 92 Höstens kurser 
Till hösten planerar vi för valpkurs och vardagslydnadskurs. Denna info ska ut på 
hemsidan och vi sätter 31 augusti som sista anmälningsdag. 
Beslut Anna ser till att info för höstens kurser kommer ut på hemsidan. 

§ 93 Provledarutbildning 
Den provledarutbildning som Johnny Öberg och Lotta Fornås deltog på i slutet av april 
flyttades till Boden från Skellefteå. 

§ 94 Instruktörskurs i Härnösand 
Till det erbjudande som nu legat ute på vår hemsidan gällande kurs för instruktörer i 
Härnösand med Sören Norén har ingen anmält intresse för varför vi väljer att inte 
skicka någon till detta utbildningstillfälle. 
Beslut Annica meddelar Härnösand att ingen kommer att delta från Örnsköldsvik. 

§ 95 Inofficiell utställning 
Datum för inofficiell utställning till hösten är satt till den 20 oktober – svar gällande 
lokal väntas från Solänget. 
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§ 96 Retrieverprov 18-19 augusti 
Provmark är klar - Yttre Rödtjärn. Alla markägare och jaktlag är tillfrågade och det är OK 
från alla. Provledare är Lotta Fornås. Domare är SSRK HS nye ordförande Ulf Göransson. 
Margot kommer att vara viltansvarig. Anna har vidtalat skyttar till provet. Annica har fixat 
sponsor – Royal Canin. Som det ser ut nu är läget under kontroll. Annica & Åsa jobbar 
vidare med funktionärer. 

§ 97 WT för retriever 27 maj 
Bredånger är klar. Maggan tar emot anmälningar. Domare kontaktade; Stig Arnmark, 
Lennart Nordin, Anders Boman och Joakim Sandström. På grund av att vi inte får tag 
på så många funktionärer så ändrar vi från hamburgare till korv istället.  
För att vi ska genomföra arrangemanget bör vi ha ca 15 startande. 

§ 98 Viltspår 
Ingrid efterlyser information från avdelningen gällande viltspår. Provperioden har redan 
startat och det finns varken information eller nya blanketter till proven. 

§ 99 Hemsidan 
Det som ska ut på hemsidan är följande: Höstens kurser, Utställningen samt Festen. 
Så snart vi erhåller önskvärd information så meddelar respektive Margot. 

§ 100 Apportören 
Ett manus har lämnats till avdelningen för Apportören Nr 2. 
Nästa manusstopp är den 1 augusti. Den tidningen kommer ut V.37 

§ 101 Jubileumsfest 29 september 
PRO i Hörnett är bokad. Catering är vidtalad och vi kommer att anordna en buffé. 
Inbjudan är klar men vi avvaktar till dess att det är klart med underhållningen innan vi 
lägger ut inbjudan på hemsidan. 

§ 102 Träff i Härnösand för områdesansvariga 
Utställning – mycket av den information som togs upp här rörde de två utställningar 
som arrangeras i år dvs Härnösand 9 juni och Sundsvall 10 juni. I övrigt så vill 
avdelningen ha in förslag på datum för utställning 2015 samt domarförslag för 2014. 
Utbildning – utbildning är viktig, framför allt valpkurs. Vidare så pratade de om 
provledarutbildning, utbildning av handledare för en kommande instruktörsutbildning, 
föreningsteknik. De fick även lite info om Funktionsbeskrivning R samt BHP. 
Retriever – de gick igenom de nya reglerna som kommit. En pärm delades ut. Vidare så 
togs vilthanteringen upp. 
Ordförande – ordförande för avdelningen delgav sina tankegångar kring framtiden, 
funderade om sektionernas vara eller icke vara samt hennes tankar kring avdelningens 
ekonomiska läge där hon bl.a. ville se att sektionsbidraget inte delades ut till 
sektionerna.  
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§ 103 Familjedag 
Planer finns på att arrangera en familjedag för att få fler engagerade i klubben. 

§ 104 Övriga frågor 
Ett 30-tal klövar kommer att levereras till Göran Ström från någon av hans grannar. 
Maggan kontaktar Göran och informerar honom om detta. 

§ 105 Kommande möte 
Nästa möte blir 3 september kl 18.00 hos Ingrid, Ringvägen 32 i Hörnett 
Vi kör igång igen efter sommaren med en liten grillkväll. 

§ 106 Mötets avslutande 
Annica förklarar mötet avslutat. 

 

 Vid protokollet 
 

 

 

 Margareta Sjödin Annica Jonsson Veronica Hamqvist 
 Sekreterare  Ordförande Justerare 


