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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2013-10-24 
 
Plats: Studiefrämjandets lokal 

Närvarande: Britt-Marie Edfors, Margareta Sjödin, Katarina Byström, Therese Eklund 

Tranberg, Jan Lindmark, Carina Sundberg, Pekka Danielsbacka och Lotta Norberg från 

valberedningen 

Närvarande suppleanter: Margot Engström 

Ej närvarande: Suppleant Jan Sjöberg 

§ 133 Mötets öppnande 

Britt-Marie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Lotta presenterade sig själv och frågade alla närvarande om vilka som blir kvar 
i styrelsen kommande år. 
En önskan från sittande styrelse var att valberedningen skulle förklara för de 
som blir tillfrågade vilka poster de har för avsikt att väljas in på. 

 
§ 134 Val av justerare 
 Maggan valdes att justera protokollet. 
 
§ 135 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes efter några tillägg. 
 
§ 136 Föregående mötesprotokoll 
 Både protokollen från 28/5 och 28/8 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 137 Skrivelser 

Inkomna: Diverse post från avdelningen 
Ett mail med synpunkter om inoff utställningen 
 
Utgående: Inga 

 
§ 138 Ekonomi 

Maggan sa att ekonomin fortsatt god. Vi har dock lagt ut pengar i år på 
utbildning vilket vi hade för avsikt att göra enligt budget. 

 
§ 139 Vårens kurser  

Margot lägger ut vårens kurser på hemsidan och tar emot anmälningar. 
 

§ 140 Studiefrämjandet 
Maggan ville ha hjälp med informationen som ska in till Studiefrämjandet. 
Britt-Marie ser till att vårens och sommarens aktiviteter kommer in till SFR. 
 

§ 141 Inoff utställningen  
Det var 98 anmälda till utställningen och Margot rapporterade att allt gick 
planenligt. 

 
. 
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§ 142 Spanielkursen 14-15/9 

Britt-Marie rapporterade att det blev en lyckad helg och att alla var nöjda och 
glada efter helgkursen. Spanielgruppen vill gärna ha en uppföljning senare. 

 
§ 143 WT cup 15/6 
 En fundering från sektionen kom upp om vad som händer med överskottet av 

WT Cupen nu då endast två sektioner genomförde deltävlingar. 
 Katarina fick i uppdrag att skicka in en skrivelse till avdelningen gällande detta. 
 
 
§ 144 Särskilt B-prov retrieverprov 1/11 2013 

Avdelningen ska arrangera ett särskilt B-prov i Örnsköldsvik 1/11. 
Provet kommer att genomföras med funktionärer från Örnsköldsvik. Peter 
Nordin är domare, Ulla Olsson kommissarie och Anders Bohman är provledare. 

 
§ 145 Retrievergruppen 

Katarina rapporterade från retrievergruppen att allt flyter på bra och att de har 
många förslag inför kommande år, något att kanske ta med i 
verksamhetsberättelsen om styrelsen beslutar sig för deras förslag. 
Tex ett retrieverinternat helgen 30/4-1/5 2014, ett KM i WT 2014 
Fortsätta med Bredånger eftersom att det har varit bra uppslutning under 
sommaren. Filmkvällar under jan-feb. 
Gruppen jobbar vidare med sina förslag för att sedan presentera konkreta 
förslag för styrelsen. 

 
§ 146 Viltspår 
 Det har varit väldigt lugnt i sommar men nu i oktober så har det varit 15-20 

anmälningar till viltspår.  
Alla som har varit anmälda har kunnat gå sina spår. 

 
§ 147 Hemsidan 

Margot sköter som vanligt uppdateringarna. Årsmötet ska läggas ut på 
hemsidan. 

  
§ 148 Apportören 

B-M har skickat in material till Apportören, 
 
§ 149 Årsmöte 

Var och en skriver ihop sitt material till årsmöteshandlingarna och skickar detta 
till Carina som sammanställer inkommet material. Maggan ställer upp och 
redigerar material innan vi skickar det till tryck. 

 För att underlätta skickar Maggan även ut föregående års handlingar som vi 
kan ha till grund när vi skriver ihop årets texter. 

 
§ 150 Funktionärsmiddag 

Lokal klart och det blir Bussbyvallen. Vi kommer att bjuda på tacobuffe. Inte så 
många anmälda i dagsläget men vi hoppas att det kommer fler innan 
anmälningstiden går ut.  

 
§ 151 Sektionsträff 

Blev inställd p.g.a för få anmälda. 
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§ 152 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 
§ 153 Kommande möte 

Nästa möte blir den 20/11 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal. 
 Detta är ett arbetsmöte gällande ändring av statuter för vandringspriset  

Årets Hund. 
 
§ 154 Mötet avslutas 

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

 


