
Svenska Spaniel och Retrieverklubben  Protokoll 6 2013-08-28 

Örnsköldsvik sektionen                                                              § 109 - § 132    
___________________________________________________________________________ 

SSRK Örnsköldsvik      Sida 1(3) 
Justerat:........................................ 
 

 

Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2013-08-28 
 
Plats: Jäbostugan, Järved 

Närvarande: Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors, Margareta Sjödin, Katarina Byström 

Therese Eklund Tranberg, Jan Lindmark, Carina Sundberg och Pekka Danielsbacka  

Närvarande suppleanter: Margot Engström, Jan Sjöberg  

 
§ 109 Mötets öppnande 

Britt-Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
B-M bjöd på soppa, och tilltugg   

 
§ 110 Val av justerare 
 Jan Lindmark valdes att justera protokollet. 
 
§ 111 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes efter några tillägg. 
 
§ 112 Föregående mötesprotokoll 
 Då protokollet ej är klart vid dagens möte får fastställandet ske vid nästa möte. 
 
§ 113 Skrivelser 

Inkomna: diverse från kansliet 
 
Utgående: inga 

 
§ 114 Ekonomi 

Maggan sa att ekonomin är något sämre i sektionen eftersom att vi har utbildat 
ganska många i sektionen. 

 
§ 115 Höstens kurser och instruktörer 

För närvarande är det bara 2 st anmälda till höstens kurser. 
I första hand så ska de nyutbildade instruktörerna ha kurserna så att de 
kommer igång. Katarina kan stå till tjänst om det behövs råd. 
 

§ 116 Studiefrämjandet 
Maggan ser till att aktivitetskorten blir inskickade.. 
Katarina undrade om det var några som skulle gå Studiefrämjandets 
ledarutbildning 8-9/11 men det var ingen som kunde gå i år så frågan bordlades 
till nästa tillfälle kurserna kommer. 
 

§ 117 Inoff utställningen  
Inoff utställningen är flyttad till 19 oktober eftersom att den krockade med SKKs 
utställning i Sundsvall. 
Solängets totohall är bokad. Domare blir Eva Widstrand och Elisabet Asbölmo 
Amundsen. 
Sista anm dag är 1/10 och all info finns på hemsidan. 

. 
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§ 118 Off utställningen 2013 
Både domare och utställare var nöjda med utställningen så det känns jättebra. 

  
§ 119 Spanielträningen 

Britt-Marie står som ansvarig för den och ser till att korten blir inskickade till 
Studiefrämjandet 

 
§ 120  Jaktträningshelg i Komnäs, spaniel 14-15/9 
 Instruktörerna Bert Johansson och Jenny Lundin kommer att ha en träningshelg 

med inriktning mot NKL spaniel. 
Det är 12 ekipage anmälda + några som ska gå med utan hund. 
Kostand för sektionens medlemmar är 1200:-/2 dagar och kostand för ekipage 
som inte är medlemmar i sektionen får betala 1500:- 
Att bara vara med utan hund kostar 600:- 
B-M fixar med fika och mat. 
 
BESLÖT att godkänna budgeten för spanielkursen 
 

  
§ 121 WT cup 15/6 
 Provledare var Stig Arnmark med väldigt kort varsel. Tack Stig! 

Kommissarie var B-M  
Det var 28 anmälda och 26 startande och alla var glada och tyckte att det var 
ett trevligt arrangemang även om det blev kort om tid att ordna allt. 

 
§ 122 Jaktmässan Höga Kusten i Ullånger 
 Med en ökning från 60 utställare förra året till 90 utställare i år så var det ännu 

trevligare där i år. 
Det var en drive-in utställning och man kunde vara med i en apporteringstävling 
och vinna pengar. Hälften av avgiften för att vara med gick direkt till vinnaren 
den dagen. 
Första dagen var det 14 st som var med i apporteringstävlingen och den som 
vann fick då 700: 
Andra dagen Var det 10 deltagare och då fick vinnaren 500:-. 

 
§ 123 Retrieverprov i Komnäs 17-18/8 2013 

Lotta Fornås var provledare och Ulla Olsson var kommisarie. 
Det blev ett väl genomfört prov och en mycket nöjd domare som gärna kommer 
tillbaka. 
Det var för många hundar anmälda i NKL, så några fick med allas tillåtelse 
starta på söndagen i stället. 
Nästa års retrieverprov blir den 20-21/9 2014 

 
§ 124 Retrievergruppen 

En rättelse från § 101, Lotta Fornås ingår ej i retrievergruppen 
Från och med augusti så är det retrievergruppen som håller i träningskvällarna i 
Bredånger. Första gången kom det 3 st och andra gången 11 st så det är skoj 
att det är igång igen.. 

 
§ 125 Viltspår 
 Hitintills så har det varit 8 starter på 2 tillfällen. Det är Stig Arnmark och Lennart 

Nordin som varit domare. 
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§ 126 Hemsidan 
Margot sköter som vanligt uppdateringarna 

 
  
§ 127 Apportören 

B-M skickar in annons om årsmötet och vandringspris till apportören. 
Manusstopp 8/10 

 
 
§ 128 Årsmöte 

Preliminärt datum för årsmötet blir 11/2 2014 kl 19 i Studiefrämjandets lokal i 
Örnsköldsvik 

 
§ 129 Funktionärsmiddag 

Katarina kollar om Bussbyvallen är ledigt i mitten av november.  
 
§ 129 Sektionsträff 

Hela styrelsen är inbjuden till sektionsträff 27/10, troligtvis i närheten av 
Härnösand 

 
§ 130 Övriga frågor 

Carina undrade om det hade varit fler filmkvällar och det hade det varit. 
De kommer att återupptas till våren innan uteträningen börjar. 

 
§ 131 Kommande möte 

Nästa möte blir prel 24/10 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal 
 
§ 132 Mötet avslutas 

B-M avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Carina Sundberg   Britt-Marie Edfors 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Jan Lindmark 
Justerare  
  
 

 


