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Närvarande ledamöter:  Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl,  
 Elisabeth Strandberg, Johnny Öberg, Elenor Österlund 
Närvarande suppleanter:  Ulla Olsson 
Ej närvarande ledamot:  Magnus Hellström 
Ej närvarande adjungerad: Lars Jonsson 
  
§ 56  Mötets öppnande 
 Ordförande Annica Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 57  Val av justerare 
 Till justerare valdes Margareta Sjödin 
 
§ 58  Godkännande av dagordning 
 Dagordning godkändes med något tillägg. 
 
§ 59  Föregående protokoll 
 Protokoll från 11/1-2011 och 24/3-2011 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 60  Skrivelser 
 
IN SSRK 
 Protokoll styrelsemöte avd. 110214 
 Konstituerande protokoll avd. 110227 
 Kallelse styrelsemöte 110309 
 Inventering av instruktörer verksamma i SSRK organisationen- enkät. 
 Inbjudan till träff ang. studieverksamhet i SSRK Örnsköldsvik 
 Material till Apportören 2/2011 
 Arbetsbeskrivning för förtroendevalda inom avd. och sektioner i SSRK 
 Adresslista avd. styrelse 
 Inbjudan provledarutbildning 7-8 maj 2011 
 Ansökan om jaktprov 2012 
 Infobrev våren 2011 från avd. 
 Infoblad nr. 1 fr. Härnösandssektionen 
 Protokoll fr. avd. styrelsemöte 110309 
 Protokoll fr. avd. årsmöte 110227 
 Protokoll styrelsemöte 110324 
 
 
 SKK 
 Informationssidor till arr. - att bifoga i utställningskatalog 
 Särskilda rasspecifika domaranvisningar 
 Info betr. handbok för utställningsansvariga 
 Ang. dispens från §16 jaktförordningen 
 Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekr. utbildning 
 Ang. SKKs nya webbplats 
 Momsgränsavslag fr. EU-kommissionen 
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 Övrigt 
 Förfrågan från medlemmar ang. medlemsmöte 
 
UT SSRK 
 Konstituerande protokoll 110209 
 Styrelsemöte 110111 
 Inventering av instruktörer verksamma i SSRK organisationen - enkät. 
 
 Övrigt 
 Inbjudan medlemsmöte SSRK Örnsköldsvik 110419 
 
 
EKONOMI 
§ 61  Ekonomisk rapport  
 Margareta Sjödin föredrar klubbens ekonomi som är fortsatt god. 
 Margareta påminner om att hon måste bli underrättad om någon hoppar av kurser  

under våren samt att underlag skickas till henne efter avslutad kurs. 
 
UTSTÄLLNING 
§ 62  Officiell utställning 5 juni 2011 
 Utställningskommittén har haft ett möte och planeringen fortgår, de behöver frivilliga 

till flera olika uppdrag/ansvarsområden. Intresserade kan ta kontakt med Margareta.  
 Det har kommit ett återbud från en ringsekreterare, Margareta söker ersättare för denna 

liksom personer till bestyrelsen.  
 En elektronisk anmälningsblankett är på gång för anmälan till avdelningens båda 

utställningar. Några sponsorer är klara men det behövs flera. 
 
§ 63  Inofficiell utställning 
 Inofficiell utställning planeras till den 22 oktober 2011 i totohallen på Solänget, 

Elisabeth bokar. Margareta får som sammankallande i utställningskommittén i uppdrag 
att ta kontakt med domare. Som förslag på domare enas mötet om Maria Sjöberg, 
Sundsvall.  

  
RETRIEVER 
§ 64  Provledarutbildning 7-8 maj 2011  
 Johnny Öberg har tackat ja till att delta på provledarutbildningen. Övriga tillfrågade har 

dels ännu inte svarat eller tackat nej. Av de redan utbildade provledarna har Eva 
Nordlund, Lotta Fornås och Stig Arnmark tackat ja till att delta på den del som erbjuder 
repetition för dem. Annica har ansvaret och avvaktar svar från de övriga inbjudna. 

 
§ 65  Jaktprov 21-22 juli 2011 
 Johnny informerar om att planeringen fortgår och att de snart har klart med resorna för 

de två inbokade domarna. Önskemål finns att använda samma marker som vid fjolårets 
prov, Elisabeth och Johnny hör med markägarna. Till styrelsens nästa möte i maj hoppas 
Johnny att han har hela planeringen klar. 
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SPANIEL 
§ 66  Aktiviteter 2011 
 Elisabeth informerar om att spanielägarna fortsätter att träffas och tränar med sina 

hundar varje vecka. De planerar att tillsammans med Viveka och Rolf Näslund förlägga 
en träningsdag hemma hos dem där de har bra mark och vatten för träning.  

 Spanielgruppen har varit i kontakt med en instruktör från södra Sverige som är 
intresserad av att komma hit och träna med dem. Funderingar finns om att ev. anordna 
ett internat en helg framöver, antingen här eller att de besöker någon jaktanläggning. 

 Styrelsen ställer sig positiva till den planering som finns kring spanielverksamheten och 
att det finns möjlighet till ekonomiska ersättningar till instruktörer eller aktiviteter. 

 
VILTSPÅR 
§ 67  Rapport - Viltspårkurs 
 Magnus låter hälsa att han inte har något att informera om inför kommande kurs ännu. 

Maria och Ulla vidarebefordrar de anmälningar som inkommit till Magnus. 
 
UTBILDNING 
§ 68  Instruktörsträff Stockholm 10 april -11 
 Mötet beslutar att Margareta åker på denna.  
 
§ 69  Rapport från utbildningsträffen 
 En bra träff och de som deltog var positiva till det upplägg som finns inför kommande 

kurser. 
 
§ 70  Rapport om vårens kurser 
 Maria och Ulla presenterar upplägg inför vårens kurser.  
 Valpkursen hade få anmälda varför den blev inställd. De som hade anmält har blivit 

erbjudna att delta i annan kurs. 
 
§ 71 Planering höstens kurser 
 Valpkurs och vardagslydnad planeras till hösten. 
 
§ 72  Planering ev. internat 2012 
 För att fira att klubben fyller 40-år nästa år planeras att anordna ett internat, helgen  
 17-20 maj -2012. Mötet beslutar att tillfråga Anita och Jörgen Norrblom om möjlighet 

att komma samt att kontakt även tas med en spanielinstruktör. Uppdras till 
Spanielgruppen att komma med förslag på instruktör. 

 
§ 73  Förfrågan från medlem 
 Annica har fått en förfrågan från Lotta Fornås om ekonomiskt bidrag då hon kommer att 

delta i domarutbildning gällande Working Test i Umeå, 16-17 april -11.  
 Mötet beslutar att bevilja ersättning för resa och logi med max 800 kr samt att det 

betalas ut efter att erforderliga kvitton lämnas till kassören.   
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INFORMATION 
§ 74  Manus till Apportören nr. 2 
 Bredånger- öppen träning onsdagar kl. 18.30 under juni och augusti. 
 Höstens kurser: valp och vardagslydnad. 
 Måndagsträning Bilprovningen startar i september med samma upplägg som nu med 

temakvällar 1 gång/månaden.  
 Vilt och dummies finns till försäljning. 
 För närmare info- besök sektionens hemsida. 
 
§ 75  Hemsida 
 Den nya hemsidan är igång sedan v. 10. Diskussion om hur sidan kan göras mer tydlig 

och lättnavigerad. Mötet enas om att det är viktigt med en kalender som visar planerade 
aktiviteter för hela året samt att byta ut ”Jaktprov” mot ”Retriever” och ”Spaniel”. 

 För att göra sidan mera ”levande” kommer medlemmar att uppmanas att skicka in foton 
på sina hundar, viktigt att man inte glömmer hundens namn. För att visa på de olika 
aktiviteter som anordnas av klubben – försöker vi foto vid våra arrangemang för 
publicering på hemsidan.  

 
§ 76  Förfrågan via webansvarig ang. drive-in utställning  
 Margot har vidarebefordrat till Annica en förfrågan som kommit via hemsidan från en 

idrottsförening. De önskar att annonsera om drive-in utställning som de planerar till 
sommaren. Mötet beslutar att inte tillåta annonsering om denna utställning då den även 
vänder sig till blandraser. 

 
KLUBBEN 
§ 77  Måndagsträningar bilprovningen 
 Tema den 18/4 blir apportering istället för Walk-Up och den 23/5 blir det träning inför 

utställning. Därefter uppehåll fram tills i september. 
 
§ 78  Medlemsmöte 19 april -11 
 Då medlemsmötet krockar med uppstarten av jaktlydnad, nivå 3, beslutar mötet att tiden 

för medlemsmötet ändras från kl 19.00 till kl 18.00. Margareta meddelar Margot så att 
ändringen görs så snart som möjligt på hemsidan. 

 
§ 79  Avdelningens styrelsemöte 20 april -11 i Härnösand 
 Vid avdelningens styrelsemöten är klubbarna inbjudna att delta med 1-2 repr.  
 Till mötet den 20/4 planerar Annica att åka, om någon annan är intresserad och har 

möjlighet kan kontakt tas med henne för samåkning. 
 
§ 80  KM 14 maj -11 Bredånger 
 Planeringen är i gång och kontakt har tagits med några tänkbara domare för retriever.  

Då osäkerhet råder i styrelsen kring vad som gäller för spaniel och Working Test 
kommer detta att kollas upp med spanielkommittén inom SSRK samt vem som kan  
vara domare för dem.  

 Annica ordnar med priser och Margareta tar emot anmälan samt ser till att information 
läggs ut på hemsidan. 
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§ 81  Avdelningens sektionsträff 15 maj - 2011 i Härnösand 
 Annica informerar om att till avdelningens sektionsträffar är hela styrelsen inbjudna och 

att inbjudan snart kommer, styrelsen uppmanas att om åka om man har möjlighet.   
 
§ 82  Onsdagsträning Bredånger 
 Träningskvällarna i Bredånger startar onsdag den 8 juni t.o.m. 6 juli kl. 18.30. Därefter 

blir det uppehåll under juli för att åter starta upp 3 augusti och hålla på fram till den 31 
augusti. Den 15 juni och 10 augusti är det temakvällar med Working Test. 

 Stugvärdar: Maila Annica vilken kväll/kvällar du har möjlighet! 
 
§ 83  Vilt, frysar 
 Margareta och Annica tar kontakt med Anders Eriksson ang vilthanteringen. 
 
§ 84  Kommande möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 24 maj kl. 18.30 på Höglandssågen. 
 
§ 85  Övriga frågor 
 Ang. revidering av statuter till Årets hund:  
 Ulla har börjat höra sig för om hur tollingprov kan jämföras med jaktprov och 

poängsättas i statuterna. 
 
§ 86  Mötets avslutande 
 Annica avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Annica Jonsson  Elenor Österlund 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
_________________________ 
Margareta Sjödin 
Justerare 
 
 


