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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2013-01-09 
 
Plats: Studiefrämjandet 

Närvarande: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Anna Reynberg-Sjölund, Lotta Norberg, 

Britt-Marie Edfors 

Närvarande suppleanter: Veronica Hamqvist, Ingrid Arnmark 

Ej närvarande: Åsa Dahlqvist, Carina Sundberg 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Annica förklarade hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av sekreterare 

 Annica valdes till sekreterare. 

 

§ 3 Val av sekreterare 

 Ingrid valdes till justerare. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes efter några tillägg. 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från 120903 och 121010 fastställdes. 

 

§ 6 Skrivelser Inkomna: diverse från kansliet. 

     Utgående: inget har skickats. 

 

§ 7 Ekonomi 

Maggan berättade att ekonomin är fortsatt god i sektionen. 

Budgetförslag till årsmötet för 2013 läggs en minusbudget pga utbildningar 

under 2013 inom SSRK´s regi. 

 

§ 8 Fråga från medlem ang. film Keith Mattews. 

Diskussion om upplägg, om det finns studiematerial till filmerna och beställning 

av filmerna. Styrelsen ställer sig positiv till inköp dock måste vissa saker kollas 

upp innan inköpet.  

Beslutades att: 

 Veronica kollar upp mer information om filmerna. 

 Veronica pratar med tilltänkt ansvarig om upplägg. 

 Punkten tas upp på årsmötet för att kolla av intresset av filmerna. 

 

§ 9 Gerard O´Shea 

Diskussion om att även utställare ska få mer kursutbud.  

Beslutades att: 

 Britt-Marie kollar upp vidare information om Gerard O´Shea. 

 Nya styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med att arrangera en 

handlerkurs. 
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§ 10 Studiefrämjandet  
Det saknas ersättning för kursverksamhet under 2012.  

Beslutades att: 

 Anna kontaktar Studiefrämjandet för att reda ut de kurser som saknas. 

 Maggan lämnar in listorna för övriga aktiviteter.   

 

§ 11 WT CUP 2013 

 Avdelningen ska ha en WT CUP för retriever och de vill ha en representant från 

alla sektioner och förslag på datum när provet ska vara i Örnsköldsvik. 

Beslutades att: 

 Överlämna WT CUP frågan till nya styrelsen. 

 

§ 12 Hemsidan 
Under året har det varit färre besökare till hemsidan. Vi lägger in 

måndagsträningar kl. 19.00 på Bilprovningen samt Vårens kurser med Maggan 

som mottagare av anmälningarna.  

 

§ 13 Apportören 

 Manusstopp närmar sig. Annica skickar in det som ska vara i tidningen. 

 

§ 14 Ögonlysning 26 januari 

 Maggan informerade hur det ser ut med anmälningar till dags datum. Ingrid 

informerade att Bussby är klart och att Stig hämtar nyckeln.  

 

§ 15 Verksamhetsberättelse 2012 

 Verksamhetsberättelsen godkändes och Annica ansvarar för redigeringar. 

 

§ 16 Verksamhetsplan 2013 
Verksamhetsplanen godkändes. 

 

§ 17 Årsmötet 

 Annica ordnar med ordförande till mötet. Carina är sekreterare vid mötet.  

Vi bjuder på smörgås, Britt-Marie ansvarar för inköp.  

Maggan ordnar med kopiering av årsmöteshandlingarna.  

Avtackning av instruktörer ansvariga är Maggan & Annica.  

Avtackning styrelsemedlemmar ansvariga är Maggan & Britt-Marie.  

Pris till Årets Hund ansvarar Annica för. 

Pris till Championathundarna ansvarar Anna för. 

 Styrelsen träffas kl. 18.00 för att förbereda inför mötet. 

 

§ 18 Inköp hyllor 

 Annica kommer att fortsätta ansvara för diverse SSRK saker och det behövs 

hyllor för att det ska rymmas bättre.  

Beslutades att: 

 Annica köper in hyllor till förrådet. 

 

§ 19 Kommande möte 
Årsmötet 7 februari kl 19.00 på Studiefrämjandet. Styrelsen träffas kl. 18.00. 
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§ 20 Övriga frågor 

a) Instruktörer på plats på Bilprovningen saknas av deltagare.  

Beslutades att: 

 Lägga fram en lista på årsmötet med alla datum för måndagarna då träningen 

är på Bilprovningen för att se om det går att få medlemmar att ta på sig att 

vara instruktör. 

 

§ 21 Mötets avslutande 

 Annica förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Annica Jonsson    Ingrid Arnmark 

Ordförande/ Sekreterare    Justerare  

 

 

 

 

  

 

 


