
Svenska Spaniel och Retrieverklubben                         Styrelsemöte 

Örnsköldsvikssektionen                

            2015-02-26 

Justerat:...................... 

Tid: 17.30 

Plats: Il Romanos  

 

Närvarande:   Margareta Sjödin, Rose-Marie Lundgren, Annica Jonsson, Margot Engström, 

Therese Eklund-Tranberg, Lisa Pettersson, Zarah Nilsson-Eriksson 

 

Ej närvarande:  Marléne Söderquist, Britt-Marie Edfors 

 

 

 

§ 39. Mötets öppnande. 

Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 40. Val av Justerare. 

Till justerare av dagens protokoll valdes Rose-Marie Lundgren 

 

§ 41. Godkännande av dagordningen. 

Föreslagen dagordning godkändes med vissa tillägg. 

 

§ 42. Föregående mötesprotokoll. 

Föregående protokoll godkändes. 

 

§ 43. Skrivelser. 

  Inkomna: Diverse post från avdelningen. 

  Utgående: Kontaktuppgifterna gällande styrelsen skickad till avdelningen. 

 

§ 44. Ekonomi. 

Ekonomin är för närvarande god. 

 

§ 45. Vårens kurser. 

Det har kommit in anmälningar till kurserna: Retriever steg 1 och steg 2. Vi får invänta fler 

anmälningar innan beslut om kurserna ska bli av. 

Beslutades att: 

Se över kursuppläggen (om stegen är korrekt utformade och/eller om de bör skrivas om).  

Lisa arbetar vidare med att få kursledare. 

 

§ 46. Viltspår. 

Therese har varit i kontakt med Ingela Norrby för att kunna ha en dag/helgkurs med henne i 

viltspår, eventuellt både nybörjare och elitnivå, främst då för att kunna förbereda framtida satsande 

ekipage på vad ett SM i viltspår innebär, Ingela ska återkomma om möjlighet finns för en sådan 

helg/dag samt passande datum/upplägg. 

 

§ 47. Utställning Officiell. 

Utställningen i år är planerad på Dekarsön 25/7. Utställningskommittén är tillsatt och består utav 

Margot Engström, Margareta Sjödin samt Annica Jonsson. Då 2015 är ett Jubiléumsår för 

avdelningen föreslogs det att utställningen bör börja senare och efterföljas av en gemensam middag 

för alla utställare. Kommittén får arbeta vidare med detta samt inkomma med ett förslag och en 

budget. Domarna för utställningen är bokade och klara.  
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§ 48. Utställning Inofficiell. 

Preliminärt valdes datumet 17/10. Diskussion om olika domareförslag, vi inväntar besked om lokal 

innan domare kontaktas.  

Beslutades att: 

 Margareta kontaktar ansvariga för att boka lokal. 

 

§ 49. Retriever. 

Det behövs en kontroll om marken är klar inför provet. Det behövs fler som kan vara ansvariga vid 

proven samt fler funktionärer. Det beslutades att mail ska gå ut till alla medlemmar om att det krävs 

engagemang från medlemmar om vi vill kunna hålla provet, och om ett sådant intresse inte finns, 

ställs årets prov in. 

Beslutades att: 

 Margot kontaktar markägare. 

 Annica skickar ut mail till medlemmar om ansvar för provet. 

 

§ 50. Spaniel. 

Spanielansvarig ej med på mötet, punkten hänskjuts till nästa möte. 

 

§ 51. Poängkamp. 

Årets poängkamp kommer hållas som tidigare år, och annons om deltagande ska  locka intresse med 

glädje och lättfullhet. Poängkamp kommer vara som ett Working Test men utan de höga kraven på 

prestation, en rolig dag för alla inblandade. 

Beslutades att: 

 Poängkampen gäller för både retriever och spaniel. 

Annica är provledare. 

 Annica kontaktar domare till arrangemanget. 

 Preliminärt datum 30/5. 

 Annica kontrollerar marker. 

 Om arrangemanget väcker intresse kan en kamp till hållas under året. 

  

§ 52. Träningshelg. 

I verksamhetsplanen finns förslag till olika träningshelger. Diskuterades olika upplägg och det kan 

vara svårt att få till en hel helg med dagskurser kan fungera bättre.  

handlingsdag/helg, för de intresserade av utställning. En del namn ska kollas upp för att se om de 

eventuellt kan hålla denna dag/helg.  

En träningsdag/helg för retriever lades även upp som förslag, där vi eventuellt har 1 dag för 

nybörjare, samt en dag för mer avancerade, med minst 1:a pris i ÖKL. Alternativ till helhelg blev en 

dag med flera grupper utspridd på hela markerna. 

Beslutades att: 

Annica undersöker namnförslag till handlingsdag/helg. 

Annica kontrollerar marker till retriever träningsdag. 

Förslag på datum till retriever träningsdag 14/5, förslag på tid 09.00-15.00. 

Annica undersöker namnförslagen till retriever träningsdagen. 

Pris diskuterades för retriever träningsdagen och sattes preliminärt till 300:- för medlemmar 

samt 400:- för icke medlemmar, inkl lunch och fika. 
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§ 53. Hemsidan/Facebook. 

Kalendern är nu uppdaterad efter att frågan togs upp på årsmötet. Alla i styrelsen som saknar bild 

ska skicka in bild på sig själv till Margot så att detta kan läggas upp på hemsidan. 

Förslag på att ta bort 40-års loggan togs upp, eventuellt bytas ut mot något nytt.  

Hjälpas åt att lägga upp nyheter på facebooksidan. 

Beslutades att: 

 Margot kontaktar Marita för att få hjälp att ändra huvudet på hemsidan 

 

§ 54. Apportören. 

Beslutades att: 

 Annica ansvarar för materialet till Apportören. 

 

§ 55. Ögonlysningen. 

Ögonlysningen gick bra, ca 40st som ögonlyste sina hundar.  

 

§ 56. Certifierad utbildning – viltspår 

Förfrågan från Therese om att vidareutbilda sig till certifierad viltspårsinstruktör, styrelsen är 

positivt inställd till detta och vill veta mer om kostnader och när utbildningen ska vara. (Therese jäv 

i denna fråga och deltog inte) 

Beslutades att:  

 Frågan återupptas för beslut när Therese inkommer med besked om kostnad och datum. 

 

§ 57. Medlemsmöte 

Diskussion om att inbjuda till ett medlemsmöte för att söka intresserade funktionärer bland 

medlemmar. 

Beslutades att: 

Inbjuda till medlemsmöte 23/4 18:00. 

Annica bokar lokal. 

Föreningen bjuder på enklare förtäring. 

Anmälan till medlemsmötet sker till Annica, senast 17/4. 

 

§ 58. Medlemsinformation 

För att nå ut till alla medlemmar planeras ett utskick med information. Annica har tagit fram en 

folder och denna ska kunna gå ut både via mail till dem vi har adresser till samt post till övriga.  

Beslutades att: 

 Annica arbetar vidare med foldern. 

 Margot och Margareta kontrollerar vilka medlemmar vi har mailadresser till. 

 Informationen går ut när alla detaljer om medlemsmötet är klart. 

 

§ 59. Övriga frågor 

Bredånger – punkten hänskjuts till nästa möte. 

 

§ 60. Nästa möte 

Nästa möte bli söndagen den 19/4 kl. 17.00 hemma hos Margot. 

 

§ 61. Mötet avslutas 

Annica tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Vid protokollet       Ordförande  

 

 

   

_________________________________   _________________________________ 

Zarah Nilsson-Eriksson     Annica Jonsson 

 

Justeras 

 

_________________________________ 

Rose-Marie Lundgren       

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

          


