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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2013-03-26 
 
Plats: Studiefrämjandets lokal, Örnsköldsvik 
Närvarande: Margareta Sjödin, Carina Sundberg, Britt-Marie Edfors, Pekka Danielsbacka, 
Katarina Byström, Therese Eklund-Tranberg 
Närvarande suppleanter: Margot Engström, Jan Sjöberg 
Ej närvarande: Jan Lindmark 
 
§66 Mötets öppnande 

Britt-Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§67 Val av justerare 
 Pekka valdes att justera protokollet. 
 
§68 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes efter några tillägg. 
 
§69 Föregående mötesprotokoll 
 Då protokollet ej är klart vid dagens möte får fastställandet ske vid nästa möte. 
 
§70 Skrivelser 

Inkomna: diverse från kansliet 
avd vill ha svar på vem som ska vara provledare och kommissarie 
till  B-provet 2014 

 
Utgående: Sektionen har skickat namnförslag på C-provsdomare 
och.till provledarutbildningen till avd 
Skrivelse till avd med frågor om WT cup 

 
§ 71 Ekonomi 

Maggan sa att ekonomin är fortsatt god i sektionen. 
 
§ 72 Keith Mattews 

Vi diskuterade hur vi ska lägga upp det med filmerna som är inköpta. Förslag 
kom att vi ska visa ett eller ett par avsnitt på ett medlemsmöte 24/4 kl 19 på 
Studiefrämjandet.  
Maggan hade ett förlag att vi gör flera olika träningsgrupper som sen kan ta 
hjälp av andra för att kunna komma så långt som möjligt med sin träning. 
BESLÖT att ha ett medlemsmöte 24/4 kl 19 anmälan senast 22/4 till Maggan 
 

§ 73 Handlerkurs 
Britt-Marie hade inte fått tag på Linda Näslund men fortsätter att försöka få 
kontakt med henne. 
 

§ 74 Kursutbud/instruktörer våren 2013  
Lite blandade anmälningar har inkommit. Ev blir det ett samarbete med 
Goldenklubben när det gäller valpkurs 
Therese kan ha en viltspårkurs 
Carina kan ha en valp/allmänlydnadskurs 
Sista anmälningsdag för kurserna är 30/4 

. 
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§ 75 Provledarutbildning 
 Katarina har skickat in 4 st namnförslag från sektionen på de som vill utbilda sej 

till provledare för B-prov. 
 
§ 76 C-provsdomarutbildning 

Katarina har skickat in 7 st namnförslag från sektionen på de som vill utbilda sej 
till C-provsdomare 

 
§ 77  Funktionärer/bilprovningen 
 Katarina tyckte att det var rätt långt gånget under terminen och vi andra höll 

med. Så vi tar nya tag till hösten med lista på vilka som vill vara på 
Bilprovningen och hjälpa till. 
Det kommer som vanligt även att stå på hemsidan. 
Fram till dess så är det egen träning som gäller.  

  
§ 78 WT cup 2013 
 Vi kommer att få ett försenat svar från avd på vår skrivelse. Det kan dröja lite 

eftersom att de måste invänta ett styrdokument. 
Det kommer att bli en cup och det som är klart är att Härnösand har sin WT 9/5 
och Sundsvall sin 1/6 
BESLÖT bara ha en prova-på-dag och istället ha WT cup 19/5 
BESLÖT att Övik ska ha WT cup 19/5 
Lotta har meddelat att hon kan ha 3 domarspiranter med sej när hon dömer WT 
cup i Härnösand 9/5. 
Katarina kollar om Bredånger är ledigt 
Maggan fixar domare och tar kontakt med avd om datum för vår WT dag  
Therese fixar fika/mat 
Om intresse finns så blir det ev ett KM i WT till hösten. 

 
§ 79 Retrieverprov 
 Katarina kollar med en markägare om vi kan vara på hans marker trots älgjakt 

20-21/9 2014. 
Margot påtalade att det varit väldigt svårt ett annat år att få tag på funktionärer 
under älgjakten eftersom att vi har många medlemmar som jagar älg. 

 
§ 80 Årets retrieverprov 17-18/8 2013 

Katarina kollar upp några namn om det finns intresse att vara provledare eller 
kommisarie. 

 
§ 81 Spanielgruppen 

3 st nya spanielintresserade har varit i kontakt med gruppen. 
 
§ 82 Viltspår 
 Inget nytt. 
 
§ 83 Off utställning 2013 
 Domarna kontaktade och utställningskommitten jobbar på. Det behövs många 

funktionärer bla till parkering så hör av er om ni kan hjälpa till med något. 
Therese fixar fika/mat till domare och funktionärer 
Järveds IF ska tillfrågas om de vill ta hand om servering till utställare. 

 
§ 84 Inoff utställning 2013 

BESLÖT att ha en inoff utställning 12/9 om Solänget är ledigt.  
Utställningskommitten jobbar på att i första hand ha en domare 
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§ 85 Hemsidan 

Margot uppdaterar med nytillkomna uppgifter och datum 
 
§ 86 Apportören 

B-M skickar in till Apportören.  
 
§ 87 Klubben 

Ang ny info om statuterna när det gäller vandringspriset så bordlades frågan än 
en gång 

 
§ 88 Höga Kusten Game Fair 

Det behövs folk under hela helgen, ta kontakt med Lena Ohlsson om du kan 
hjälpa till med något 

 
§ 89 Föreningsteknik med Annso Pettersson 

Carina har varit i kontakt med Annso och styrelsen BESLÖT att Annso kommer 
upp till oss i Övik söndag 28/4. 
Carina tar kontakt med Annso. 
Maggan bokar lokal och fixar annons och vi ska bjuda in andra föreningar 

 
§ 90 Kommande möte 

Nästa möte blir 6/5 kl 18.30 på Studiefrämjandet. 
 
§ 91 Övriga frågor 

Katarina frågade de som går instruktörsutbildningen om L1 eller L2 ingår i 
utbildningen så B-M och Therese ska ta reda på det  

 
§ 92 Mötet avslutas 

B-M förklarade mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Carina Sundberg   Britt-Marie Edfors 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Pekka Danielsbacka 
Justerare  
  
 

 


