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 Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2014-09-28 
 
 
Plats: Hemma hos Margot i Lunne 
 
Närvarande: Britt-Marie Edholm, Margareta Sjödin, Ros-Marie Lundgren, Lisa Pettersson, Margot 
Engström, Therese Eklund-Tranberg och Jan Lindmark 
 
 
§ 94. Mötets öppnande  

Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 95. Val av justerare  
 Till justerare för dagens protokoll valdes Margareta Sjödin, 
 
 
§ 96. Godkännande av dagordning  
 Föreslagen dagordning godkändes. 
 
  
§ 97. Föregående mötesprotokoll  
 Inget protokoll att godkänna. 
 
 
§ 98. Skrivelser  

 
Inkomna  SKK pp-presentation SRD 
   Info FCI Judges Directory 
 

SSRK    HS Remissförslag retrieverprov A-prov 
   Remissförslag retriever B-prov 

   Remissförslag Championat 
    

Avd diverse skrivelser  
Representant SSRK/VN Framtid 
Inbjudan sektionsträff 
Rapport från Dialogmöte SSRK Framtid 
Nyhetsbrev 3/2014 
 

Skickade till avd. Förslag på utställningsdatum 2017 
   Förslag på domare 2016 
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§ 99. Ekonomi  
 Sektionens ekonomi är fortsatt god. 
 
 
§ 100. Remissförslag retriever A-prov 
 Alla ledamöter har tagit del av remissen och ändringarna diskuterades. 
 Vi har inga invändningar mot förslaget. 
 
 
§ 101. Remissförslag retriever B-prov 

Alla ledamöter har tagit del av remissen och ändringarna diskuterades. 
 
Vi ser gärna att det fortfarande skall vara två 1:a pris i Öppenklass innan start i Elitklass. 
Eftersom det inte finns någon motivering till förslaget är vi frågande varför det ändrats. 

 
 
§ 102. Remissförslag Championat 
 Alla ledamöter har tagit del av remissen och ändringarna diskuterades. 
 Vi har inga invändningar mot förslaget. 
 
 
§ 103. Spaniel 
 Sektionens träningsgrupp fortsätter sina träningsträffar. 
 
 
§ 104. Retrieverprov september 

Provet är nu genomfört och allt fungerade bra. 
Ett par dagar innan provet fick vi återbud av kommissarien p g a sjukdom. Ny kommissarie 
blev Lars Hörnell. 

 
 
§ 105. Träningshelg för retriever 2015 
 Bordlägges till nästa möte. 
 
 
§ 106. Träningsträffar vid Jäbo-stugan 
 Det har varit stor uppslutning till dessa torsdags-träffar. Från oktober flyttas träffarna till  
 söndagar 10.00. 
 
 
§ 107. Viltspår 
 Just nu 5 anmälda som väntar på att gå spårprov.  
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§ 108. Kurs och utbildning 
Höstens kurser inställda då endast ett fåtal anmält intresse. De anmälda är underrättade 
och hänvisade till våra träningsträffar. 
 
Viltspårkursen pågår, 6 anmälda. 
 
 

§ 109. Utställning 2016 
Avdelningen önskar mer förslag på domare. Efter att ha kontaktat alla på vår önskelista 
saknas fortfarande 2 domare. 
Vi lämnar över till avdelningens utställningsansvarig att fritt söka domare. 

 
  
§ 110. Inofficiell utställning 
 Den 18 oktober. Domare blir Anna Majaniemi från Hörnefors.  
 Jan hämtar nycklarna under fredagen och vi samlas på plats 18.00 på fredagen för att  
 ställa iordning. 
 Margot tar anmälningarna och ordnar med katalog. Margareta söker tryck-hjälp och  
 kontrakterar ringsekreterare.. 
 Beslut: att överlåta försäljning av fika till Arnäs fotbollstjejer. 
 
 
§ 111. Information 
 Material till Apportören: Information om Årsmöte och vårens kurser. 
 
 
§ 112. Vision SSRK/VN 

 Rapporten från Dialogmöte SSRK Framtid diskuterades och ledde till några frågor som  
 vi kommer att ta upp vid Sektionsträffen. 
 
 
§ 113. Sektionsträffen 
 Avdelningen har kallat till sektionsträff lördagen den 8 november i Härnösand. Alla i  
 styrelsen anmälde intresse av att delta. Samåkning gäller. 
 
 
§ 114. Ögonlysning 

 Vi undersöker möjligheten att även i början av nästa år arrangera en ögonlysning. 
 
§ 115. Årsmöte 
 Beslut: att Sektionens årsmöte blir torsdagen den 5 februari 19.00 på Studiefrämjandet i  
 Örnsköldsvik 
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§ 116. Funktionärsmiddag 
 Diskuterar hur vi ska tacka alla årets funktionärer. 
 Beslut: att bjuda alla årets funktionärer på middag. 
 Ros-Marie kontrollerar utbud och datum. 
 
 
§ 117. Nästa möte 

Nästa möte blir 11 januari 2015, 15.00, Studiefrämjandet 
 
 
§ 118. Mötets avslutande 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Margot Engström   Britt-Marie Edfors  
    ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
_____________________________ 
Margareta Sjödin 


