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Ej närvarande: Elin Lagnebro.
§ 88. Mötets öppnande.
Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 89. Val av Justerare.
Till justerare av dagens protokoll valdes Therese Eklund-Tranberg.
§ 90. Godkännande av dagordningen.
Föreslagen dagordning godkändes med några tilläggspunkter.
§ 91. Föregående mötesprotokoll.
Annica läste upp föregående mötes protokoll.
§ 92. Skrivelser.
Inkomna: Inga inkomna skrivelser.
Utgående: Mötesprotokoll till avdelningen.
§ 93. Ekonomi.
Goldenklubben har kommit med förfrågan om att köpa skott av SSRK.
Beslutades att vi ska sälja 50 skott till Goldenklubben.
Margareta fick i uppdrag att lägga upp budget för kommande år.
§ 94. Utbildning.
Inga aktuella kurser för tillfället.
§ 95. Rapport från träningskvällarna.
Temakvällarna på JÄBO har varit uppskattade och vi beslutade att ta upp det igen till våren.
Beslutades att Lisa fixar rapporter som skall in till Studiefrämjandet.
Bredånger är fortfarande under stort behov av upprustning och detta behöver vi ta tag i till våren,
och intresset för träningarna just i Bredånger har varit väldigt svalt under höst och vår.
Träningarna på Bilprovningen har även de haft väldigt svalt intresse, det beslutades att lägga ner
träningarna på Bilprovningen tills vidare om inte stort intresse för dessa kommer in.
§ 96. Internat retrieverjakt 2017.
Maria föreslog att vi skulle ha ett internat under våren 2017 med inriktning mot lite mer fördjupad
kunskap inom retrieverjakten, denna gång även för de högre klasserna. Beslutades att om intresse
finns och medlemmar hör av sig om att hjälpa till att rodda detta ställer sig styrelsen positiv till att
arrangera just ett sådant internat.
§ 97. Utbildning 25-26 Mars Moa Persson.
Styrelsen fick i uppdrag att spåna fram en utbildningsplan med Moa Persson och ett gemensamt
beslut togs om att ha kurs i exteriör/anatomi samt hur domarbedömningar går till, och med
inriktningen på raserna spaniel och retriever.
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§ 98. Viltspår.
Therese har fått godkänt av SSRK:s kansli om att Magnus får fortsätta döma viltspår och är därför
aktuell som spårdomare för SSRK Örnsköldsviks viltspår, och medling pågår just nu till de som är
anmälda till anlagsprov och öppenklass för att få gå sina prov.
§ 99. Utställning Officiell 10 Juni 2017.
Domarna är färdiga för den officiella utställningen nästa år.
§ 100. Utställning Officiell 28 Juli 2018.
Domarna är färdiga för den officiella utställningen 2018.
§ 101 Utställning Inofficiell.
Domare klara och annonsering för utställningen pågår. Rosetterna är på G och rosetter designade för
just Halloweentema är beställda. Margareta kontaktar ringsekreterare. Styrelsen fortsätter jaga
sponsorer. Vi kollar om något lag vill hålla i fikaförsäljningen.
§ 102. Rapport från retrieververksamhet 2016.
Inget officiellt retrieverprov kommer genomföras detta år i Örnsköldsvik. Sundsvall höll ett Nkl och
Ökl prov där klasserna ej blev fullsatta. Norr om Gävle har tyvärr intresset av prov varit svalt.
§ 103. Planering retrieververksamhet 2017.
Sektionen avser att hålla ett antal särskilda prov under 2017, inga fasta datum sätts, detta för att
väcka intresset för att gå retrieverprov för att öka antalet aktiva inom provverksamheten.
§ 104. Spaniel.
Spanielgruppen fortsätter med sin träningsgrupp och har tagit upp träningen efter
sommaruppehållet.
§ 105. Sponsring.
Vi som sektion tog beslutet under mötet att inte stå bakom det ställningstagande Royal Canin tagit
jämtemot jägare angående jakt på varmvilt och avser att inte använda royal canin som sponsor för
framtida arrangemang. Tyvärr har ingen från Öviks styrelse möjlighet att delta på avdelningsmötet
men det beslutades att bjuda in medlemar från avdelningsstyrelsen till nästa styrelsemöte för att
vara med i diskussionen kring detta om det finns synpunkter på beslutet.
§ 106. Medlemsaktiviteter.
Annica blev skickad till Stockholm för att vara med om diskussionen om en eventuell delning av
SSRK vilket skulle innebära Spaniel för sig och Retriever för sig. Spaniel ställer sig positiv till
denna delning medan Retriever är tveksamma. Frågan som uppstod inför en eventuell delning är
vad gör vi med ekonomin och den kassa som finns idag. Förslag var att ha en middag för alla
betalande medlemmar för en avgift av 50:- och ha en trevlig kväll tillsammans. Annicas förslag är
att ha denna den 26/11.
§ 106.b. Årets hund statuter.
Statuterna är uppdaterade efter rådande standard och fastställdes av styrelsen.
§ 107. Hemsidan/Facebook.
Uppdateras kontinuerligt.
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§ 108. Apportören.
Brytdatum 15/11. Sektionen ska skicka in Årsmötesdatum vilket fastställdes till 9/2 19:00 på
Dekarsön. Dropin från 18:30. Styrelsen bjuder på mat och den serveras från 18:30, föranmälan
krävs för att underlätta mathanteringen.
§ 109. Övrigt.
Vi behöver mer hjälp under arrangemang, hur ska vi engagera fler medlemmar? Beslutades att
fundera över detta och komma fram till nya idéer.

§ 110. Kommande möte.
Torsdag den 12/1 -17 Dekarsön.
§ 111. Mötet avslutas.
Annica förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

_________________________________
Zarah Nilsson-Eriksson
Justeras
_________________________________
Therese Eklund-Tranberg

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

Ordförande

_________________________________
Annica Jonsson

