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Sammanträdesprotokoll fört den 12 januari 2006 
  
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Stig Arnmark öppnade mötet. 
 
§ 2 Val av justeringsman. 
 
 

Susanne Pettersson valdes till justeringsman 

§ 3 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Föregående mötets protokoll 
 Föregående protokoll godkändes 
 
§5 Skrivelser IN  
    

SSRK  -  Dagordning Styrelsemöte 050901 
- Protokoll Styrelsemöte 050901 
- Info om beslut ang matersättning för 

funktionärer/sektioner 
- Sektionens gränser?  
- Fråga till SKK:s Föreningskommitte’ 
 
 

   UT  -  Protokoll nr 4 § 48-59 050808.  
 

§ 6 Ekonomi 
 Ekonomin är god. 
 
§ 7 Rapporter  

 
Ordförande Stig A läste upp ett brev ifrån avdelningen gällande ekonomin kring våra jaktprov. 
Han berättade även att Nyttjanderättsavtalet i Bredånger inte riktigt är klart. 
 
Sekreterare – ingen rapport 
 
Utbildningsansvarig -  Maria H informerade om vårens kursutbud och berättade även att en person är 
villig att gå instruktörsutbildar utbildningen för att det ska kunna finnas någon som kan utbilda 
instruktörer i avdelningen och dess sektioner. 
 
Retrieveransvarig - ingen rapport 
Spanielansvarig -  ingen rapport 
 
Utställningsansvarig  Susanne P informerade att  på utställningen i Örnsköldsvik den 8 juni 2007 är 
det klart vilka domarna blir: Erling Pedersen, Patrick Ragnarsson, Filip Jonsson och Nina Karlsdotter. 
 
Viltspåransvarig - ingen rapport 
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Sammanträdesprotokoll fört den 12 januari 2006 (forts) 
  
§  8 Webbansvarig hemsidan? 
  Margareta S tackar för sig och lämnar över hemsidan till Margot  Engström 
 
§  9 Ansvarig Materialförvaltare? 
 Sektionens ansvarige materialförvaltare är även fortsättningsvis Anders Eriksson. 
 
§  10 Vårfest? 

Styrelsen beslutade att i vår ha en fest  med inbjudan till de funktionärer och instruktörer 
som är/varit sektionen behjälplig under 2005 och i viss mån även 2006. 

 
§ 11 Sektionens gränser? 
 Stig informerade att sektionens gränser blir som tidigare Örnsköldsviks kommun och att 

Kramfors kommer att tillhöra Härnösandssektionen. 
 
§ 12 Jaktprov 2006, kostnader retrieverprov i avdelningen 
 Styrelsen gick igenom vilka kostnader som avdelningen haft under året som gått. Frågan 

fanns om det går att få billigare prov? Det planeras ett möte under april för sektionerna. 
  
 Det särskilda provet blir ej av. 
 
§ 13 Inofficiellt jaktprov  våren 
 Det planeras ett inofficiellt jaktprov under våren. Nya styrelsen får till uppdrag att 

fullfölja detta. Provet ska vara till för startklara hundar i alla klasser och först och främst 
för sektionens medlemmar. 

 
§ 14 Inofficiell utställning hösten 2006 
 Under hösten 2006 planerar sektionen  att genomföra  en inofficiell. Utställning. 
 Nya styrelsen får till uppdrag att fullfölja detta. 
 
§ 15 Verksamhetsberättelse 
 Ett första utkast genomlästes och godkändes av styrelsen. Till nästa år måste det inköpas 

Vandringsprispokaler. 
 
§ 16 Resultat och balansräkning 2005 

Resultat räkningen lästes upp och balansräkningen skickas senare till styrelsen vi mejl då 
revisorerna fått denna för genomgång av räkenskaperna. 

 
§ 17 Budget 2006.  
 Styrelsen diskuterade budgeten och godkände denna. 
 
§ 18 Verksamhetsplan 2006. 
 Verksamhetsplanen läste igenom och styrelsen godkände den. 
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Sammanträdesprotokoll fört den 12 januari 2006 (forts 
 
§ 19 Sekreterare på årsmötet. 
 Ylva Sjödin blir sekreterare på årsmötet. 
 
§ 20 Vårens kurser 
 Maria H gick igenom vårens kursutbud  som kommer att annonseras  i Apportören och 

på hemsidan. 
 
§ 21 Manusstopp 15 januari 
 Manus för Apportören gicks igenom och godkändes 
 
§ 22 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
§ 23 Nästa Möte         
 Nästa möte blir den 6 februari kl 19 på Vårblomman i Arnäsvall. 
 
 
 
 
 
_______________________________ ___________________________________ 
Ort   Datum 
 
 
 
______________________________ _____________________________________ 
Stig Arnmark - Ordförande  Ylva Sjödin - Sekreterare 
 
 
 
 
_____________________________ 
Susanne Pettersson -  Justeringsman 
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