
Svenska Spaniel och Retrieverklubben                         Styrelsemöte 

Örnsköldsvikssektionen                

            2015-04-19 

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

Tid: 17.00 

Plats: Hos Margot, Lunne. 

 

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 

 

 

§ 62. Mötets öppnande. 

Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 63. Val av Justerare. 

Till justerare av dagens protokoll valdes Margareta Sjödin. 

 

§ 64. Godkännande av dagordningen. 

Föreslagen dagordning godkändes med vissa tillägg. 

 

§ 65. Föregående mötesprotokoll. 

Föregående protokoll godkändes. 

 

§ 66. Skrivelser. 

  Inkomna: Diverse post från avdelningen. 

  Utgående: Protokoll från föregående möte samt inbjudan till medlemsmöte. 

 

§ 67. Ekonomi. 

Ekonomin är för närvarande god. 

 

§ 68. Vårens kurser. 

Några anmälningar har kommit in, allmänlydnad/valpkurs startar i vår och Therese Eklund-

Tranberg håller denna kurs. Lisa arbetar vidare med att få kursledare till Retriever Steg 1. 

 

§ 69. Viltspår. 

Therese kontaktar behörig person för intressekoll om att hålla viltspårsuttagning.  

 

§ 70. Utställning Officiell. 

Utställningsplaneringen är i stort sett färdigställd.  

 

§ 71. Utställning Officiell i framtiden. 

Frågan har kommit från avdelningen hur sektionen ställer sig inför utställningar i framtiden. 

Beslutades att  

Förespråka dubbelutställning vartannat år i maj månad i Örnsköldsvik, alternativ 2 är att ha 

en enkelutställning. 

 

§ 72. Retriever. 

Diskussion om hur återkopplingen på utskicket varit. Sista dag att anmäla intresse att hjälpa till är 

samma dag som medlemsmötet.  

Beslutades att 

Har inte tillräkligt med funktionärer meddelat intresse att hjälpa till senast 23 april avstår 

sektionen att arrangera retrieverprovet och överlämnar provet till avdelningen för vidare 

beslut. 



Svenska Spaniel och Retrieverklubben                         Styrelsemöte 

Örnsköldsvikssektionen                

            2015-04-19 

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

Information om aktuellt läge tas upp på medlemsmötet. 

 

§ 73. Spaniel. 

Avdelningen planerar en spanielhelg, sektionen avvaktar med planering tills dess det är bestämt när 

deras arrangemang blir klart. 

 

§ 74. Handlerkurs. 

Linda Näslund är bokad och klar till kurs i handling 9 maj på JÄBO. 

 

§ 75. Retrieverträning. 

Bredånger bokad till retrieverträningen 14 maj samt instruktörer blir Johnny Öberg och Stig 

Arnmark. 

 

§ 75 b. Poängjakt. 

Årets WT blir en poängjakt i Bredånger 30 maj. Servering av hamburgare kommer finnas på plats. 

Domare klara.  

Beslutades att 

 Rose-Marie ansvarar för inköp av hamburgare och bröd. 

 

§ 76. Bredånger. 

Stugan samt omkringliggande mark är i behov av underhåll. Vi planerar in ett passande datum för 

röjning och fixning. 

 

§ 77. Hemsidan/Facebook. 

Hemsidan uppdaterad med all aktuell information. 

 

§ 78. Apportören. 

Allt inskickat, nästa manusstopp 25/7. 

 

§ 79. Övrigt. 

Inga övriga frågor. 

 

§ 80. Kommande möte. 

16/7 17:30 hos Margot. 

 

§ 81. Mötet avslutas 

Annica tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet       Ordförande  

 

 

   

_________________________________   _________________________________ 

Zarah Nilsson-Eriksson     Annica Jonsson 

 

Justeras 

 

_________________________________ 

Margareta Sjödin      


