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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2012-10-10 
 
Plats: Hemma hos Ingrid Arnmark, Hörnett 
Närvarande: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Anna Reynberg-Sjölund, Lotta Norberg, 
Carina Sundberg, Britt-Marie Edfors 
Lotta lämnar mötet efter § 136 
Närvarande suppleanter: Veronica Hamqvist, Ingrid Arnmark 
Ej närvarande: Åsa Dahlqvist 
 
Även Maria Ståhl från valberedningen 
 
 
§129 Mötets öppnande 

Annica förklarade hälsade oss välkomna, tackade Ingrid att vi får vara hos 
henne och förklarade mötet öppnat. 
Annica hälsade speciellt Maria från valberedningen välkommen och diskussion 
om kommande styrelse följde samt att medlemslista kan begäras av Margot. 

 
§130 Val av justerare 
 Maggan valdes att justera protokollet. 
 
§131 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes efter några tillägg. 
 
§132 Föregående mötesprotokoll 
 Då protokollet ej är klart vid dagens möte får fastställandet ske vid nästa möte. 
 
§133 Skrivelser 
 Inkomna: diverse från kansliet 
                 protokoll från SSRK/Vn 
 
 Utgående: viltspårsresultat skickas varje månad till SSRK/Vn. 
 
§ 134 Ekonomi 

Maggan sa att ekonomin är fortsatt god i sektionen. 
Träningshelgen gick några tusen plus samt att jubileumsfesten gick minus.  

 
§ 135 Höstens kurser 

Valpkurs 
Den instruktör som tidigare var kontaktad gav ett förslag på ett upplägg som 
efter omröstning styrelsen röstade NEJ till.  
Besluta att: 

 köra kursen i egen regi. 
 kursen skall vara 8 gånger. 
 Anna och Veronica kontaktar alla anmälda för start tisdag 2012-10-16. 

 
Instruktörsutbildning 
Anmälda till den certifierade utbildningen är Maria Ståhl, Britt-Marie Edfors, 
Therese Eklund-Tranberg och Carina Sundberg. 
Carina är dock osäker om hon kan gå eftersom att det kan krocka med en 
parning. Maggan ska kolla om det går att lösa genom att inte betala förrän 
Carina vet när tiken börjar att löpa. 
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Beslut att: 
 lösa ut Britt-Marie från en handlerkurs så att vi kan skicka henne på 

utbildning eftersom att vi i sektionen behöver instruktörer. (Britt-Marie 
var inte delaktig i beslutet.) 

 
§ 136 Inofficiell utställning 

I dagsläget är det ca 65 anmälda. Kataloger och rosetter är klara.  
Reginas Zoohörna skänker priser mot att de får ha annons i katalogen.  
Dina försäkringar och Granngården har också skänkt priser.  
Utställningen börjar kl 10 och insläpp är från kl 8.30-11.00. 
 

§ 137 Spanielgruppen  
De vill gärna ha en uppföljningshelg med Jenny Lundin som avslutas med ett 
nybörjarprov.  
Styrelsen har tidigare sagt att om de kommer in med ett kostnadsförslag så 
kommer styrelsen att titta på det och ge bidrag till omkostnaderna. 

 
§ 138 Viltspår 
 Ingrid berättade att tom 1/9 har det bara varit sammanlagt 4 spår men efter att 

priset gick ned till 300:- så är det 9 spår bokade i oktober. 
 
§ 139 Hemsidan 

Alla som har bilder från festen får gärna maila dem till Margot.  
Det ska tas bort en del inaktuella kurser. 
I fortsättningen så ska vi se till att ha instruktörer innan vi går ut med annons 
om kurser.  
Skriva in på almanackan var det är träning någonstans. 

 
§ 140  Apportören 
 Manusstopp är 2012-10-15. 
 Annica skickar in det som ska vara i tidningen. 
 
§ 141 Jubileumsfesten 
 De allra flesta hade gett positiv feedback så det var roligt! 
 
§ 142 Sektionsträff 
 Det är sektionsträff i Örnsköldsvik 2012-11-18 kl 11 på Studiefrämjandets lokal. 

Bra om så många som möjligt kan komma. 
 
§ 143 Verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 

Underlaget för verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen ska skickas till 
Carina senast 2012-12-31. 
Annica skickar förra årets årsmöteshandlingar så att Carina har nåt att se efter. 

 
§ 144 Kommande möte 

Först mat på Mamma Mia kl 18 och sen styrelsemöte onsdag 2013-01-09 på 
Studiefrämjandets lokal för att gå igenom allt inför årsmötet. Maggan bokar mat 
och Carina bokar Studiefrämjandet. 

 
§ 145 Övriga frågor 
 a) Fundering från medlem ang medlemsmöten, vi tar upp om det finns intresse 

för medlemsmöte på årsmötet och lägger in det i plan för 2013. 
 b) SSRK är ansvarig för glöggen på Jäbostugan 2012-12-02 så kom gärna och 

drick glögg. 
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§ 146 Mötets avslutande 
 Annica förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Carina Sundberg   Annica Jonsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Margareta Sjödin 
Justerare  
  
 

 


