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 Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2014-04-06 
 
Plats: Hemma hos Britt-Marie Edfors 
 
Närvarande: Britt-Marie Edholm, Margareta Sjödin, Ros-Marie Lundgren, Jan Lindmark, Margot 
Engström 
Ej närvarande: Lisa Pettersson 
 
 
 
§35. Mötets öppnande  

Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§36. Val av justerare  
 Till justerare för dagens protokoll valdes Margareta Sjödin. 
 
 
§37. Godkännande av dagordning  
 Föreslagen dagordning godkändes. 
  
 
§ 38. Föregående mötesprotokoll  
 Protokoll 2/2014 godkändes och lades till handlingarna. 

 
 

§ 40. Skrivelser  
 

Inkomna Avdelningen  diverse utskick 
   Fråga om behov av sektionsträff 

 SSRK  ansökan spanieldomare  
 

Skickade  till avd. div protokoll 
   svar ang spanieldomare 
   Svar ang sektionsträff 
 
§ 41. Ekonomi  
 Sektionens ekonomi är fortsatt god. 
 
 
§42. Utställningsansvarig 

Sonja Bylund-Ohlson har p g a personliga skäl lämnat sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 
med omedelbar verkan. 
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 Beslut: att adjungera Margot Engström som utställningsansvarig. 
 
 
§ 43. Utställningskommitté 

Då Sonja avsagt sej sina uppdrag i styrelsen behöves ytterligare en person i 
utställningskommittén. 
Beslut: att Annica Jonsson ersätter Sonja i utställningskommittén. 

 
 
§ 44. Retriever 

Styrelsen har sökt en retrieveransvarig att adjungera till styrelsen men ännu  inte hittat 
någon intresserad. Olika lösningar på problemet diskuterades. 
Beslut: att söka en ansvarig för retrieverprovet. 
Beslut: att styrelsen gemensamt jobbar med KM Working Test i maj. 
 
 

§ 45. Retrieverprov september 
20-21/9. Britt-Marie söker provansvarig enligt de förslag som vi kom fram till. 
Monica Jonsson och Therese Eklund-Tranberg intresserade av att ingå i en arbetsgrupp. 

 
 

§ 46. Working Test 
 För både spaniels och retriever 
 Klart att vi kan vara i Bredånger. 
 Margot jobbar med domare, några klara. 
 Vem ??  söker lämplig provledare. 

Så snart domarna är klara skall annons ut på hemsidan. Margot lägger ut en blänkare 
redan nu. 

 
 
§ 47. Spaniel 

Spanielgruppen kommer att träffas den 10 april för att planera en kurs och i samarbete 
med avdelningen ett vattenprov. 

 
 
§ 48. Viltspår 
 Inget att rapportera 
 
 
§ 49. Kurs och utbildning 
 Beslut: att kursavgift för viltspårkurs är 600 kr, alla övriga kurser 750 kr. Margot  
 uppdaterar hemsidan. 
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§ 50. Utställning juni 
 Utställningskommittén jobbar på. 

 
 

§ 51. Inofficiell utställning 
 Britt-Marie kontrollerar om vi kan hyra totohallen den 18/10 på Solänget. 
 
 
§ 52. Bilprovningen 
 Bordlades till nästa möte. 

 
 

§ 53. Nästa möte 
Det planerade mötet den 11/5 ändras till söndagen den 18/5. Plats meddelas i kallelsen. 
 
 

§ 54. Övriga frågor 
 Britt-Marie informerade om avdelningens arbete ”Vision SSRK/Vn:s  framtid”. 

 
§ 55. Mötets avslutande 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Margot Engström   Britt-Marie Edfors  
 
 
 
Justeras 
 
 
_____________________________ 
Margareta Sjödin 


