
SSRK Örnsköldsvik      

                        Protokoll 

Datum: 180322 

Tid: 18.00   

Plats: Studiefrämjandet  1 

 

 

Närvarande: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Karin Johansson, Rose-Marie Lundgren, 

Lisa Pettersson, Sandra Johansson, Ida Strömgren. 

 

 

§ 1   Mötets öppnande 

Ordförande Annica Jonsson öppnade mötet. 

 

§ 2   Val av justerare 

Beslut: Att välja Sandra Johansson till justerare. 

 

§ 3   Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4   Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll skrivs under och lades till handlingarna. 

 

§ 5   Skrivelser 

Inkomna: Inga inkommande   

 

Utgående: Inga utgående 

 

§ 6   Ekonomi 

Ekonomin är god. 

 

§ 7   Aktiviteter under våren 

-Prova på dag 6/6 kl 10.00 på Dekarsögården 

-Gemensamma aktiviteter i Bredånger -avvaktar till snön är borta. 

-Jaktkurs –Vi måste hitta instruktör: uppdrar till Rose-Marie och Lisa att kolla 

instruktörer. 

-Viltspår – föreläsning med Maria Hellström. Annica kollar upp datum. 

-Handling – kvällsträning, Lisa och Annica ansvarar för kursen. 

-Torsdagsträning – Maggan kollar med Micke om Skärpeskolan. 

 

§ 8   Utbildning 

Lugnt än så länge. 

 

§ 9   Retriever 

Sektionen arrangerar inget WT i vår. Planer finns på att arrangera ett B-prov i 

höst. 

 

§ 10  Spaniel 

Karin fortsätter jaga på och få fler att vara med när gruppen träffas för att träna. 

 

§ 11 Viltspår 

Sandra tar kontakt med Magnus Hellström för att få klarhet i årets upplägg. 
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§ 12 Officiell utställning 

28 juli. Domare och boende för domare klart. 

 

§ 13 Inofficiell utställning 

Eventuellt den 20 oktober- 

Vi måste kolla upp vilka klubbar är klar med datum för sina inofficiella 

utställningar så de inte krockar. 

Annica kollar med plantskolan i Gideå om vi kan vara där. 

 

§ 14 Hemsidan / Facebook / Instagram 

Hemsidan behöver uppdateras och bli mobilanpassad. Den ska fortfarande vara 

grön men fräschare och enklare. Maggan kollar med Marita Björling. 

Alla i styrelsen ska läggas till som administratörer på Facebooksidan. 

 

§ 15 Övrigt 

Fundering kring växthusträning som varit under vintern. Annica har kollat om vi 

får vara med men de träningarna har bara varit för brukshundsklubben. 

 

§ 16 Kommande möte 

Torsdag den 3:e maj kl 18.00. Annica ordnar lokal. 

 

§ 17 Mötet avslutas 

Annica avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

Ida Strömgren    Annica Jonsson  

Sekreterare     Ordförande 

 

 

 

 

________________________________ 

Sandra Johansson 

Justerare 

 

 


