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Närvarande:  Lisa Pettersson, Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Hellström,  

Rose-Marie Lundgren, Zarah Nilsson-Eriksson, Elin Langebro, Therese Tranberg-Eklund.  

 

Ej närvarande: Anna-Lena Westman 

 

§ 42. Mötets öppnande. 
Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 43. Val av Justerare. 
Till justerare av dagens protokoll valdes Maria Hellström. 

 

§ 44. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes med något tillägg. 

 

§ 45. Föregående mötesprotokoll. 
En sammanfattning av förra protokollet lästes upp och det godkändes. 

 

§ 46. Skrivelser. 

  Inkomna: Inbjudan till avdelningens styrelsemöte. 

  Utgående: Förfrågan om retrieverprov. 

 

§ 47. Ekonomi. 
Ekonomin är för närvarande god. 

 

§ 48. Kurser 
Styrelsen ställer sig bakom att Maria tar sig ann valpägare från SSRK på sina träningar. Maria och 

Lisa hjälps åt att lägga upp plan för genomförande samt antal deltagare. 

  

§ 49. Träningskvällar 
JÄBO bokad torsdagskvällar under maj och juni för träning med funktionär. 

 

§ 50. Temaföreläsning Retriever 
En kväll om etologi, ingående om våra rasers egenskaper och hur vi ska förvalta dom på bästa sätt 

från valp till vuxen hund. Dagen kommer också bestå utav att berätta på ett utbildande sätt om 

retrieverprov för att eventuellt locka fler nybörjare till provstart. Föreslaget söndag 24/4. 

Reseersättning och ersättning till Peter står SSRK Övik för.  

 

§ 51. Viltspår. 
Beslutades att Therese tar kontakt med SSRK:s huvudstyrelse för att ta reda på fakta i kring hur de 

tänker om viltspårsavdelningen inom SSRK. Beslutades även att Therese kollar upp fakta kring vad 

som gäller för viltspårsdomare som ej dömt på ett par år, om det krävs omauktorisering.  

 

§ 52. Utställning Officiell. 
Annons för utställningen på Dekarsön har ej skickats in i tid till apportören från avdelningen, vi 

måste återkoppla till avdelningen för att lösa hur vi nu ska sköta marknadsföringen kring 

utställningen. Det beslutades att Annica tar kontakt med avdelningen. En arbetsgrupp runt 

utställningen utsågs.  
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§ 53. Utställning Inofficiell. 
Det beslutades att höstens inofficiella utställning ska ha ett Halloween tema. Datum bestämdes till 

29 /10.  

 

§ 54. Retriever 
Beslutades om att ansöka om särskilda provveckor hos avdelningen, även se över provledare för 

sektionen, samt skicka förfrågan om utbildning av provledare. Styrelsen ställer sig bakom beslut om 

att ej anordna ordinarie prov under året 2016. Beslutades att Annica tar kontakt med ansvarige för 

att se över utbildningsmöjligheterna för provledare. 

 

§ 55. Spaniel. 
Spanielträningen är utannonserad på facebook av Anna-Lena. 

 

§ 56. Workingtest. 
Vårens WT blir 21/5 i Bredånger, styrelsen arbetar på att hitta domare samt provledare. 

 

§ 57. Träningshelg. 
Är klart till 7 – 8 Maj i Bredånger, Bitte Sjöblom för retriever, Jenny Lundin för spaniel. 

Retrievergrupperna är nästan fullsatta, styrelsen diskuterade att eventuellt ta in en tränare till 

beroende på hur högt trycket blir, och då dela upp efter kunskapsnivå hos ägare/hund. På spaniel har 

någon ansökan kommit in, platser finns ännu kvar. 

 

§ 58. Årets hund. 
Beslutades att Zarah och Elin ska se över statuterna och uppdatera efter behov. 

  

§ 59. Hemsidan/Facebook. 
Alla med ett ansvarsområde ombeddes att se över sitt område på hemsidan sedan uppdatera Margot 

med det som är inaktuellt/aktuellt så att vår hemsida blir mer uptodate. Facebooksidan fortsätter 

användas som nyhetsportal för att nå ut till våra medlemmar. 

 

§ 60. Apportören. 
Skicka in material för den inofficiella utställningen. Manusstopp 15/4. 

 

§ 61. Ögonlysningen – rapport. 
Ögonlysningen uteblev p.g.a för få anmälda. 

 

§ 62. Adjungerande. 
Det beslutades att adjungera in Margot Engström till styrelsen. 

 

§ 63. Övrigt. 
Inga övriga frågor. 

 

§ 64. Kommande möte. 
21/4 17:30 Bjästagården 

 

§ 65. Mötet avslutas. 
Annica förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet       Ordförande  

 

 

   

_________________________________   _________________________________ 

Zarah Nilsson-Eriksson     Annica Jonsson 

 

Justeras 

 

_________________________________ 


