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 Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2014-03-02 
 
Plats: Hemma hos Britt-Marie Edfors 
 
Närvarande: Britt-Marie Edholm, Margareta Sjödin, Ros-Marie Lundgren, Lisa Pettersson, Jan Lindmark, 
Sonja Bylund-Ohlson, Margot Engström 
 
 
 
§18. Mötets öppnande  

Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§19. Val av justerare  
 Till justerare för dagens protokoll valdes Margareta Sjödin. 
 
 
§20. Godkännande av dagordning  
 Föreslagen dagordning godkändes. 
  
 
§ 21. Föregående mötesprotokoll  
 Protokollet från konstituerande mötet godkändes och lades till handlingarna. 

 
 

§ 22. Skrivelser  
 

Inkomna Avdelningen diverse utskick 
 SSRK  nya rutiner för planering av retrieverprov  

   Arvode för utställningsdomare 
  SFR Inbjudan Ledarutveckling 
 

Skickade  till avd. div protokoll 
   Nya styrelsen 
 
§ 23. Ekonomi  
 Sektionens ekonomi är fortsatt god. 
 
§ 24. Retriever 

Styrelsen har sökt en retrieveransvarig att adjungera till styrelsen men inte hittat någon 
intresserad. 
Beslut: att post till retriever tas emot av Jan och skickas vidare till hela styrelsen. 
Beslut: att tillsätta en kommitté för retrieverprovet. Vi fortsätter sökandet. 
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§ 25. Retrieverprov september 
Mark och domare klara. Vi fortsätter sökandet efter en provledare. Förhoppningsvis kan vi 
tillsätta en arbetsgrupp vid nästa möte. 

 
 

§ 26. Working Test 
Beslut: att genomföra ett Klubbmästerskap i Working Test den 24 maj och styrelsen 
gemensamt jobbar vidare med arrangemanget.  
Margot kontaktar domare, Margareta tar emot anmälan, skriver katalog, bokar Bredånger 
och gör en annons. Sista anmälningsdag 15 maj.  
Beslut: att anmälningsavgiften är 150 kr 

 
 
§ 27. Spaniel 

Britt-Marie jobbar med att få en arbetsgrupp, några namn redan klara. 
 Det finns intresse för en heldagskurs och gruppen kommer att arbeta med detta under  

våren. 
 
 
§ 28. Kurs och utbildning 
 Hemsidan uppdateras med sista anmälningsdag till vårens kurser 15 april. 
 I dagsläget har vi följande anmälningar: 
 Valpkurs – 7 st, Vardagslydnad – 2 st, Viltspår – 3 st, Retriever steg 1 – 4 st,  
 Retriever steg 3 – 4 st. 
 Ingen instruktör klar för retrieverträning och vardagslydnad. 

 
 

§ 29. Utställning juni 
 Dekarsjögården bokad den 6 juni. 

Beslut: att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Sonja Bylund-Ohlson, Margareta Sjödin 
och Britt-Marie Edfors. 
 
 

§ 30. Inofficiell utställning 
 Beslut: att arrangera en inofficiell utställning den 18 oktober 2014. Kontrollerar  
 om vi kan hyra totohallen på Solänget. 
 
 
§ 31. Bilprovningen 
 Styrelsen hade en lång diskussion hur vi ska kunna lösa problemet med  

bemanning på måndagsträningarna. Förslag på Temakvällar eller instruktör vissa 
måndagar, styrelsen jobbar vidare med frågan. 
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§ 32. Framtida mötesdatum 
Beslut: att kommande styrelsemöten blir den 6 april 16.00 och 11 maj 16.00. Plats 
meddelas senare. 
 

§ 33. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
§ 34. Mötets avslutande 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Margot Engström   Britt-Marie Edfors  
 
 
 
Justeras 
 
 
_____________________________ 
Margareta Sjödin 


