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 Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2015-01-25 
 
 
Plats: Studiefrämjandet Örnsköldsvik 
 
Närvarande: Britt-Marie Edholm, Margareta Sjödin, Ros-Marie Lundgren, Lisa Pettersson, Margot 
Engström, Therese Eklund-Tranberg och Jan Lindmark 
 
 
§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2. Val av justerare  
 Till justerare för dagens protokoll valdes Margareta Sjödin. 
 
 
§ 3. Godkännande av dagordning  
 Föreslagen dagordning godkändes med något tillägg. 
 
  
§ 4. Föregående mötesprotokoll  
 Protokoll 4 och 5 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5. Skrivelser  

 
Inkomna  
SKK  Valberedning, förslag på delegater    
 

   
SSRK  HS Diverse skrivelser 

  Jubileumslogga  
  diverse protokoll  

Medlemsstatistik 
Auktorisationer - exteriördomare  

   
Avd rapport från sektionsmötet 
Medlem ang vilandeförklaring Härnösand 

      
 
Skickade till avd. material till Apportören 
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§ 6. Ekonomi  
Sektionens ekonomi är fortsatt god. Aktiviteterna 2014 har gett en vinst på drygt 
13 000 kr. 

 
§ 7. Spaniel 

Sektionens träningsgrupp fortsätter sina träningsträffar. De har till avdelningen lämnat 
förslag på att en spanielkommitté ska tillsättas. Avdelningen vill avvakta och se hur SSRK 
Vision utvecklas. 

 
§ 8. Retriever 

Inget att rapportera. 
 
§ 9. Träningshelg för retriever 2015 
 Vi fortsätter förberedelserna. Margot kontaktar föreslagen instruktör. 
 
§ 10. Viltspår 
 SSRK i Härnösand och Sundsvall saknar helt viltspårdomare. Detta gör att våra domare  
 i Örnsköldsvik belastas hårt och kan inte ta emot alla som anmäler sig. Mötet diskuterade  
 problematiken.   

Förslag på en heldags- eller helgträning för spår diskuterades och vi kollar 
förutsättningarna för en sådan under 2015, beslut tas efter årsmötet. 
 
De som blivit Viltspårchampion under 2014 har inte fått sin championatrosett. Therese har 
varit i kontakt med avdelningen men ingen vet var dessa rosetter finns. 

   
§ 11. Kurs och utbildning 

Therese Eklund Tranberg klar som instruktör för en valpkurs till våren och viltspårkurs till 
hösten. 
Då SKKs föreläsning i Föreningsteknik 2013 blev inställd planerar vi för en sådan i egen regi 
under året.  

 
§ 12. Utställning 2015 

Britt-Marie fick ett telefonsamtal från avdelningens utställningsansvarig strax innan detta 
möte om att vi måste se över utställningsplats då avdelningen anser att hyran på 5 000 kr 
på Dekarsjögården är för hög. 
De kom med förslag på Forsvallen, Bussbyvallen, KB 65 och Nätra GIF. Vi kollar priserna på 
dessa platser och Margot tillskriver avdelningen. 

  
§ 13. Sekreterare till Årsmötet 
 Beslut: att Margot är sekreterare vid sektionens årsmöte. 
  
§ 14. Information 
 Material till Apportören: Kurser och aktiviteter finns att läsa på hemsidan. 
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§ 15. Årsmöte 

 Vi gick igenom Verksamhetsberättelsen och några mindre korrigeringar gjordes.  
 Det ekonomiska utfallet var fint, en vinst på drygt 13 000 kr. 
 
 Verksamhetsplan och budget för 2015 planerades. Vi föreslår kommande styrelse  
 en mängd olika aktiviteter för våra medlemmar vilket ger ett minusresultat.  
 
 De praktiska arrangemangen kring årsmötet fördelades inom styrelsen. 
 
§ 16. Skrivelsen ang nedläggning av Härnösandsektionen 
  Alla har läst skrivelsen och den diskuterades under mötet. 
 
§ 17. Ögonlysning 

Beslut: Ingemar Bergdahl kommer och ögonlyser lördagen den 7 februari. Maggan tar 
emot anmälningar. 
Beslut: Förutom Ingemars kostnad tillkommer en kostnad på 50 kr för icke SSRK-
medlemmar. 

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


