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 Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2014-05-18 
 
Plats: Studiefrämjandet, Örnsköldsvik 
 
Närvarande: Britt-Marie Edholm, Margareta Sjödin, Ros-Marie Lundgren, Jan Lindmark, Margot 
Engström 
Ej närvarande: Therese Eklund-Tranberg och Lisa Pettersson 
 
 
 
§ 56. Mötets öppnande  

Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 57. Val av justerare  
 Till justerare för dagens protokoll valdes Ros-Marie Lundgren. 
 
 
§ 58. Godkännande av dagordning  
 Föreslagen dagordning godkändes. 
 
  
§ 59. Föregående mötesprotokoll  
 Protokoll 3/2014 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 60. Skrivelser  

 
Inkomna Avdelningen  diverse utskick 
   Rapport från SSRK Funktionärsträff 

   Direktiv ang arrangerande av Working Test 
 GRK Ångermanland  - förfrågan om att låna tält 

 
            Skickade till avd. protokoll 3/2014 
   info på planerad Working Test 
 
   Förslag på retrieverdomare 2015 
 
§ 61. Ekonomi  
 Sektionens ekonomi är fortsatt god. 
 Britt-Marie skickar listor på kursdeltagare till kassören för betalningskontroll. 
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§ 62. Spaniel 
Spanielgruppen presenterar en kursplan och budget för träningshelg 28-29 juni. 
Gruppen har tillfrågat en instruktör och hon har tackat ja. Britt-Marie kollar upp lite 
oklarheter kring arvodet. 

 Beslut: att gruppen fortsätter planeringen när vi fått klarhet i arvodet. 
 
 
§ 63. Retrieverprov september 

Planeringen inför retrieverprovet 20-21 september fortsätter.  
Beslut: att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Lars Hörnell, Monica Jonsson och Therese 
Tranberg-Eklund.  
Britt-Marie tillsammans med Lars tar fram ett datum i slutet av juni för en träff med delar 
av styrelsen, arbetsgruppen och provledare. 
Beslut: att provledare är Johnny Öberg. 

 
 
§ 64. Retrieverinternat 2015 

 Möjligheterna för att kunna genomföra en träningshelg för retriever diskuterades. 
 Styrelsen fortsätter planeringen och presenterar ett förslag vid kommande möten. 
  
 

§ 65. Working Test 
Beslut: att genomföra det planerade Klubbmästerskapet för retriever, Working Test, den 
24 maj.  
I dagsläget ca 20 deltagare anmälda  
Beslut: provledare Johnny Öberg. Domare: Arne Westin, Anders Boman, Joakim 
Sandström, Stig Arnmark och Johnny Öberg. Kommissarie: Margareta Sjödin. 
Beslut: Jan och Margareta ordnar med priser. 
 
Klubbmästerskap för spaniel genomförs i samband med träningshelgen. Spanielgruppen 
fortsätter planeringen. 

 
 
§ 66. Bredånger 

Ros-Marie kontrollerar hur det ser ut efter vintervilan.  
Är egen träning som gäller till vidare. Vi gör ett upprop på hemsidan för att 
förhoppningsvis få några intresserade som vill arbeta fram ett arbetsschema. 
Behövs nyckel finns det att låna hos Rose-Marie Lundgren. 

 
 
§ 67. Viltspår 
 Ej närvarande men hälsar att proven startar upp kommande vecka.  
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§ 68. Kurs och utbildning 
Stor efterfrågan på kurser i år. Valpkurs 10 anmälda, viltspår 3 anmälda, vardagslydnad 5 
anmälda, Retriever steg 1 - 10 anmälda, Retriever steg 3 – 3 anmälda 
 
Valpkursen har startat, instruktörer Therese Eklund Tranberg, Maria Ståhl och Britt-Marie 
Edfors. 
 
Väldiga svårigheter att hitta instruktörer till årets kurser. För att kunna erbjuda alla 
intresserade slås Retriever 1 ihop med Vardagslydnad. Annica Jonsson och Margareta 
Sjödin erbjuder dessa deltagare en kortare, komprimerad kurs. 
Beslut: att Annica och Margareta beslutar om anmälningsavgift när dom lagt upp 
kursplanen. 
 
 

§ 69. Officiella Utställningen  
 Utställningskommittén jobbar på, har nästa möte 25 maj. 

Mindre anmälningar än beräknat har kommit in. Anmälningstiden förlängd till 25 maj. 
Margot kontrollerar med Agneta hur ringfördelningen ser ut i dagsläget. 
 
  

§ 70. Inofficiell utställning 
 Vi planerar för vår sedvanliga höstutställning som i år blir den 18 oktober. 
 Totohallen, Solänget bokad. 
 En domare är tillfrågad och har i dagsläget tackat ja.  
 
 
§ 71. Vision SSRK/VN 
 Diskuterade förslag på representanter från sektionen. Då ingen förfrågan ännu har  
 inkommit från avdelningen så skjuts frågan upp till vidare.  
 
 
§ 72. Utlåning av tält 
 Då tälten ägs av avdelningen och sektionen undertecknat ett kontrakt så skickar vi frågan  
 vidare till avdelningen. 

 
 

§ 73. Nästa möte 
Nästa möte blir 17 augusti, 15.00, hemma hos Margot. Det blir en gemensam middag med 
grillat och lite gott till om vädret tillåter. 
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§ 74. Mötets avslutande 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Margot Engström   Britt-Marie Edfors  
 
 
 
Justeras 
 
 
_____________________________ 
Rose-Marie Lundgren 


