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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2012-09-03 
Plats: Hemma hos Ingrid Arnmark 
Närvarande: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Åsa Dahlqvist 
Anna Reynberg-Sjölund, Lotta Norberg, Carina Sundberg, Britt-Marie Edfors 
Närvarande suppleanter: Veronica Hamqvist, Ingrid Arnmark 
 
Åsa gick efter §115. 
Maggan deltog ej i §125 c.  
 
 
§107 Mötets öppnande 

Annica förklarade hälsade oss välkomna, tackade Ingrid att vi får vara hos 
henne och förklarade mötet öppnat. 

 
§108 Val av justerare 
 Britt-Marie valdes att justera protokollet. 
 
§109 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes efter några tillägg. 
 
§110 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet lästes igenom och godkändes. 
 
§111 Skrivelser 
 Inkomna: diverse från kansliet. 
                 protokoll från SSRK/Vn. 
 
 Utgående: viltspårsresultat skickas varje månad till SSRK/Vn. 
 
§112 Ekonomi 
 Maggan berättade att ekonomin är fortsatt god i sektionen. 
 
§113 Träningshelgen 
 Allt hade fungerat jättebra och alla var väldigt nöjda. 
 
§114 Höstens kurser 
 Valpkurs: 9 anmälda. 
 Apporteringskurs: 4 anmälda. 
 2 spaniel anmälda till steg 2 som blir till våren. 
 Anna och Veronica arbetar vidare med instruktörer till kurserna. 
 
§115 Inoff utställning 
 Datum 2012-10-20 på Solängets travbana. 
 Domare: Bengt Källman, kennel Cassmix 

Sista anmälningsdag 3/10 och det kommer även att anordnas barn med hund. 
Efter röstning beslutades att anmälningsavgiften blir 175:-. 

 
§116 Working Test 2012-05-27 
 Det var bra uppslutning, bra väder. Det var 16-18 hundar anmälda.  

Ekonomin gick ihop.  
Avdelningen har ett förslag om att anordna en WT Cup under 2013 ev. i 
Sundsvall, Ånge, Härnösand och Örnsköldsvik mer information om detta 
kommer. 
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§117 Retrieverprov 18-19/8 2012-11-27 
Alla var nöjda även med retrieverprovet. Domaren Ulf Göransson var supernöjd 
och lyrisk över provet. 
 

§118 Spanielgruppen 
Britt-Marie meddelar att där funkar allt fortsatt bra. De tar kontakt genom 
Facebook och bestämmer var de ska träffas och vad de ska träna. 
De träffas 1gång/vecka. 
Ska försöka få hit Jenny Lundin en gång till och fortsätta träningen mer mot 
jaktprov. Styrelsen är positiv till detta samt uppdrar till Britt-Marie att framföra till 
spanielgruppen att de planerar och gör ett upplägg som redovisas till styrelsen. 
 

§119 Viltspår 
Det har varit endast 4 anmälda och Ingrid tror att mycket beror på att SSRK är 
så mycket dyrare än alla andra klubbar. SSRK tar numera 350:-/prov. 
Det är 5 prov till inbokade som görs under september. 
 

§120 Hemsidan 
 Hålls uppdaterad så vi ska bara kolla att det är rätt det som är där. 
 
§121 Apportören 

Det blir ett reportage på 3 sidor om sektionen. Manusstopp för nästa tidning är 
15/10 och Annica ansvarar för manus. 

 
§122 Jubileumsfest 2012-09-29 
 Nästan 40 anmälda. Det kommer att bjudas på buffé. 
 Beslut att: 

 köpa städ av lokalen efteråt för 500:-. 
 hyra PRO gården för 600:-. 
 festkommittén ska få fixa underhållningen. 

 
§123 Ögonlysning 
 Det blir ögonlysning även 2013. Maggan kollar med Ingemar. 
 
§124 Avd möte 10/9 
 Britt-Marie åker ner och representerar Örnsköldsviks styrelse. 
 
§125  Övrigt 
 a) Järved/Bonäsets Föreningsråd  

Britt-Marie och Veronica åkte dit och de redogjorde för vad som sagts. 
Föreningsrådet står för kostnaderna för ett arrangemang som SSRK ska ha. 
Förslaget ska vara inne före påsk. För barn från åk 4-7 och kan vara vad som 
helst. 
Maggan har lovat att SSRK serverar glögg på JÄBO till första advent.
  

 b) Årsmöte 2013 
Datum 2013-02-07 kl.19.00 Studiefrämjandets lokal. Sektionen bjuder som 
vanligt på fika. 

 
 c) Brev till avdelningen 
 Maggan deltar ej 

Styrelsen är enhällig bakom skrivelsen till avdelningen. Annica skickar 
skrivelsen till SSRKs avd 
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§126 Kommande möte 
 Nästa möte blir hemma hos Ingrid 10/10 kl 18.30 
 
§127 Övriga frågor 

Veronica frågade var man kunde få tag på lösa skott. Hänvisar till Tove 
Danielsson som skulle beställa skott till sektionen. 

 
§128 Mötet avslutas 
 Annica förklarade mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Carina Sundberg   Annica Jonsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
Britt-Marie Edfors 
Justerare 

 
 
 
 
 

  


