
SSRK Örnsköldsvik 

Protokoll styrelsemöte 2019-05-20 

Klockan: 18.30 

Plats: Hemma hos Ida & Sandra, Ravinvägen 12 

 

§ 1  Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet.  

 

§ 2   Val av justerare – Ida väljs till justerare.  

 

§ 3   Godkännande av dagordningen – Dagordningen godkänns. 

 

§ 4   Föregående mötesprotokoll – Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

 

§ 5   Skrivelser 

Inkomna: Lisa har fått förfrågan från Naturens dag om vi vill delta där. Beslutar att 

avböja den förfrågan så vi har mycket andra aktiviteter inplanerade.   

  

Utgående: Föregående protokoll har skickats till SSR VN och till Margot för att läggas 

ut på hemsidan. 

 

§ 6   Ekonomi: Ekonomin är god. 

 

§ 7   Utbildning 

a) 1 maj – Första retrieverdagen. Gick fantastiskt bra. Instruktörer och deltagare 

mycket nöjda. Karin har fått in en synpunkt kring att vi bör vara tydligare när det 

gäller åskådarplatser att det gäller både spaniel och retriever. De som betalar för 

åskådarplats får INTE ha med sin egen hund.   

b) 18 maj – Retrieverdag nummer två. Mycket bra och trevlig dag. Instruktören nöjd 

och deltagarna var nöjda. De var några som var där och tränade skott trots att vi 

hade bokat, men det blev bra.  

c) Handlerkurs – Ställdes in på grund av för få anmälda. Vad det beror på vet vi inte 

men vi gör ett nytt försök till hösten eller nästa vår.   

d) Viltspårskurser – Två kurser igång. Båda kurserna är fulla. Det gick väldigt fort 

att fylla upp dem. Olika instruktörer men ungefär samma innehåll. Fyra deltagare 

per kurs. 

e) Instruktörer – Fyra nya instruktörer i viltspår utbildade inom sektionen. Alla 

deltagare som gick instruktörsutbildningen klarade provet. Diplomerade 

viltspårsinstruktörer är Lisa Pettersson, Nilar och Kiki Forssén, Mari Berglund. 

Lisa har fått lite material från Studiefrämjandet till viltspårskurserna.  

 

§ 8   Retriever – Annica har funderat på ett inofficiellt B-prov med dummy. En riktig 

domare men inget som registreras. Förslaget är att det ska vara en kombinerad dag för 

både spaniel och retriever under 2020. Styrelsen positiva till förslaget och något vi bör ta 

med i verksamhetsplanen för 2020.  

 

§ 9 Spaniel – Maggan har pratat med Johnny Öberg som är öppen för att hålla i 

apporteringsträning för spaniel både på land och i vatten. När Spanielgänget känner sig 

intresserad så kontaktar de honom. Karin kollar i Spaniel-gruppen hur intresset.  

 

§ 10 Viltspår – Ida har blivit kontaktad av en person som vill gå viltspår. Hon har även 

kontaktat Magnus och vidarebefordrat Magnus nummer till henne. Vi behöver tydliggöra 



på hemsidan att det är via avdelningen man måste anmäla sig och dit pengarna ska gå. Ida 

utformar en lathund för vad medlemmar ska göra när de vill gå viltspår och ser till att den 

läggs ut på hemsidan.  

 

§ 11 Utställning 31 aug  -  

Sponsorer: Vi måste jobba med sponsorer. Royal canin och Agria är klara. Domare: 

klara.  

Ringsekreterare: Maggan jobbar på dem. Vi behöver totalt sex stycken varav två som 

bör kunna engelska bra.  

Funktionärer: Fredag för att ställa iordning. Parkeringen (3 st fram till 11-11.30). 

Insläppet (2-3 st fram till 11-11.30). Sekretariat (3 st under hela dagen). Fika och mat för 

funktionärer (Johannes från ifjol kommer även i år). Städa och plocka ihop (3-4 st som 

kommer vid 14:00). Att sälja hamburgare och fika står ett gäng från ÖIB för.  

Bestyrelse bestående av tre stycken som inte ställer hund. Utställningskommissarie, 

Rose-Marie utses till utställningskommisarie.  

Övrigt, 17:00 möts funktionärerna på fredagen för att börja ställa iordning inför lördagen.  

 

§ 12 Inofficiell utställning – Halloween utställningen ställs in då det arrangeras annan 

inofficiell utställning i länet samma helg. Vi beslutar att kolla upp om det är möjligt att ha 

den 15 februari och ha Alla hjärtans dag tema.  

 

§ 13 WT 5 maj – Gick jättebra. En supertrevlig dag. Vi hade väldigt många funktionärer så 

lånade ut några till Mittsvenska FRK.  

 

§ 14 Prova på dag 6 juni – Inbjudan utskickad. Vi arbetar på att hitta funktionärer till prova 

på apportering, rallylydnad, släpspår och utställning kl 11.30. Anmälan krävs för att 

komma.  

 

§ 15 Hemsidan/Facebook/Instagram – Maggan kollar upp om uppdraget fortfarande känns 

aktuellt för hennes kontakt. Annars måste köpa tjänsten av någon annan.  

 

§ 16 Båten i Bredånger – På grund av att långgrunt vatten innebär svårigheter för 

vatteträning beslutar vi att prova att flytta båten till Dekarsön för att kolla om det fungerar 

bättre med vattenträning där.  

 

§ 17 Kommande möte – Torsdag 15 augusti kl 18:00 på Dekarsön.  

 

§ 18 Mötet avslutas – Ordförande avslutar mötet 

 

 

Justerare  Sekreterare  Ordförande 

Ida Strömgren  Sandra Johansson Annica Jonsson 


