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 Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2014-08-17 
 
Plats: Hemma hos Margot i Lunne 
 
Närvarande: Britt-Marie Edholm, Margareta Sjödin, Ros-Marie Lundgren, Lisa Pettersson, Margot 
Engström 
Ej närvarande: Therese Eklund-Tranberg och Jan Lindmark 
 
 
§ 75. Mötets öppnande  

Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 76. Val av justerare  
 Till justerare för dagens protokoll valdes Lisa Pettersson 
 
§ 77. Godkännande av dagordning  
 Godkändes efter tillägg: Träningshelg 2015, Sektionsträffen och Naturens Dag. 
  
§ 78. Föregående mötesprotokoll  
 Protokoll 4/2014 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 79. Skrivelser  

 
Inkomna  SKK ang CACIB 

Nya auktorisationer 
inbjudan utbildning för ordf, kassör o sekreterare 
tillträdesförbud 

 
SSRK   HS Remiss jaktprovsbestämmelser, spaniel 

Inbjudan Diplomeringsutbildning instruktör 
 Försäkringsbrev 

    
Avd diverse skrivelser  

önskemål om datum för utställning 2017 
förslag på utställningsdomare 2016 
 

   Nyhetsbrev 2/2014 
   
  STF Inbjudan Naturens Dag 
 

§ 80. Ekonomi  
 Sektionens ekonomi är fortsatt god. 
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§ 81. Spaniel 
 Den planerade träningshelgen inställd på grund av för litet antal anmälningar. 
 Britt-Marie rapporterar om träningsdagen i Bredånger i avdelningens regi. 
 
§ 82. Retrieverprov september 

Arbetsgruppen har träffats i juni, stora problem med att finna en kommissarie till provet. 
Johnny har meddelat avdelningens retrieveransvarig. 
Beslut: Britt-Marie tar ny kontakt med avdelningen. 

 
§ 83. Träningshelg för retriever 2015 
 Bordlägges till nästa möte. 
 
§ 84. Viltspår 
 Ännu inga anmälningar till prov under hösten.  
   
§ 85. Kurs och utbildning 

Viltspårkurs startar inom kort. Instruktör Therese Eklund-Tranberg. 
Vi planerar för en valp- och vardagslydnadskurs under hösten beroende på anmälningar 
och om vi kan finna en instruktör. 
 

§ 86. Utställning 2016 
Avdelningen önskar förslag på domare. 
Margareta och Margot gör ett förslag och presenterar för styrelsen innan det skickas 
vidare till avdelningen. 

 
§ 87. Utställning 2017 
 Avdelningen önskar förslag på datum för utställningen 2017. 
 Eftersom anmälningarna minskat de senaste åren och samarrangemang med andra  
 regioner medför svårigheter att hitta domare och besvär med domartransporter mellan  
 utställningarna föreslår vi en dubbelutställning. 
 Beslut: att ansöka om dubbelutställning 13-14 maj, 20-21 maj eller 27-28 maj, beroende  
 på utställningar i Piteå och Östersund eller 9-10 september alt 16-17 september beroende  
 på utställningen i Vännäs. 

  
§ 88. Inofficiell utställning 
 Den 18 oktober. 
 Så snart domare är kontrakterad kommer annonsen att spridas. 
 
§ 89. Vision SSRK/VN 
 Diskuterade förslag på representanter från sektionen.  
 Beslut: Annica Jonsson adjungeras till styrelsen och representerar styrelsen i ”Vision  
 SSRK/VN. 
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§ 90. Sektionsträffen 
 Avdelningen önskar få besked om vilka frågor sektionen kommer att ta upp vid kommande  
 sektionsträff. 
 Beslut: att all officiell verksamhet behöver diskuteras. Britt-Marie svarar ordförande i  
 avdelningen. 
 
§ 91. Naturens Dag 
 Inbjudan har kommit från Studiefrämjandet till Naturens Dag  
 Beslut: att inte delta vid Naturens Dag 2014. 
 
§ 92. Nästa möte 

Nästa möte blir 28 september, 15.00, hemma hos Margot 
 
§ 93. Mötets avslutande 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Margot Engström   Britt-Marie Edfors  
    ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
_____________________________ 
Lisa Pettersson 


