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Närvarande: Stig Arnmark, Lena Hallin, Margareta Sjödin, 

Anders Boman, Josefin Lundgren, Katharina 
Svanlund, Monica Backerholm 

 
§ 36 Mötet öppnades av ordförande Stig Arnmark.  
 
§ 37 Till justeringsman valdes Anders Boman. 
 
§ 38 Dagordningen godkändes. 
 
§ 39 Föregående mötesprotokoll från 060230 är justerat och klart. 
 
§ 40 Skrivelser IN  Önskemål ang. viltspårprov 2007 

Ang. tillfälligt stopp för anv. av fågelvilt 
Konstituerande fr. avdelningen 
Årsmötesprotokoll 26/2 06 
Inbjudan till avd.möte fr. Maria Hansson 
Nyttjanderättsavtal till Bredånger 
Protokoll fr. avd.möte 060327 

 Skrivelser UT Inga 
 
§ 41 Redovisning av sektionens ekonomi som är god. 
 
 Endast ett fåtal personer har betalt in sin kursavgift vilket måste ses över. 
 Inför höstens kurser ansvarar utbildningsansvarig att alla instruktörer till 
 kursstart erhåller skrivna plusgiroblanketter som delas ut vid första 
 kurstillfället. 
 
§ 42 Ordförande rapporterade om festen i Bredånger där ca 25 personer 

närvarade. Rapport även från det inofficiella jaktprovet där 10 startade i 
unghund/nybörjare och 3 i ökl/ekl. En trevlig tillställning trots dåligt väder. 
 
Stig, Anders och Josefin hade varit på avdelningens sektionstillställning och 
även detta blev övriga informerade om.  

 
 Sekreteraren har inget att rapportera. 
 
 Utbildningsansvarig inget att rapportera.  
 
 Retrieveransvarig meddelade att vilt får användas fr.o.m 15 juli vid 

provtillfällen. 
 
Tove vill ha in önskemål om domare till prov 2007. 
 
Unghundsklass och nybörjarklass slås ihop och blir NYBKL. 
 
Nya jaktprovsbestämmelser från 2007. 
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Championatet på viltspår försvinner. Sista året i år – något nytt kommer. 
 
Nya viltspårbestämmelser från 2007. 
 

 Spanielansvarig inte närvarande p.g.a att de idag har Spår & Vatten i 
bredånger. 

 
Utställningsansvarig meddelade att domare till 2008 ska lämnas under 
juni. Domarförslag kan mailas till Josefin. 

 
Viltspårsansvarig anvisningar ang. rapportering har inkommit.. 

 
§ 43 Viltspårprov 2007 Önskemål om hur vi vill ha det nästa år ska in. 

Det som lämnas in blir samma perioder som 2006 dvs. maj, juni & augusti 
med uppehåll under juli. Lämnas till Maria hansson. 

 
§ 44 Hantering av vilt En inventering av det vilt som finns hemma bör ske. 

Ska det viltet säljas som träningsvilt eller ska en del reserveras för 
jaktprovet?  
Anders Boman kollar upp hur mycket vilt som behövs till jaktprovet. 
Avdelningen får ansvara för inköp av vilt till jaktprovet. Hur löses leverans 
av vilt till jaktprovet praktiskt? 
Hur hanterar vi viltet efter jaktprovet? Skickar vi det till soptippen? Hur 
transporterar vi det? Frågor som diskuterades på mötet och som ska kollas 
upp. 

 
§ 45 Inofficiell utställning på Solänget den 11 november. Josefin kommer att ta 

emot anmälningar. Josefin kollar också med Härnösand så att de inte har 
några aktiviteter som kan krocka med utställningen. 
En ringträning anordnas i anslutning till utställningen den 1 oktober klockan 
15.00 på Fagerhult. 

 
§ 46 Prova-på-dagen planerad till den 11 juni klockan 12.00, i Bredånger. 

Idag är det 5 stycken anmälda. Stig ordnar funktionärer. 
 
§ 47 Jaktprov retriever 2006 den 19 och 20 augusti. Ukl, Nkl och Ökl.  

Domare Kent Palmgren. Budget för provet diskuterades. 
Plats klar. Provledare nästan klar. Kommisarie saknas. 
Monica Backerholm tar emot anmäälningar och gör katalog. 

 
§ 48 Webbsidan ses över. Är kurssidan aktuell? 15 augusti sista anmälningsdag 

för höstens kurser, Valpkurs och Vardagslydnad. 
Lena Hallin kontaktar Margot ang. blänkare till startsidan om aktuella grejer. 
Önskemål om en räknare. 

 
§ 49 Till Apportören skall – manusstopp 1 augusti 
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 Inofficiell utställning 11 november Solänget 
 Ringträning 1 oktober klockan 15.00 Fagerhult 
 Försäljning av dummies 
 Rätt adress till SSRK Ö-viks hemsida www.ssrk-ovik.se 

 
§ 50 Övriga frågor Har vi några förslag på aktiviteter för medlemmarna? 

Kan vi köra något via Studiefrämjandet? ABC Sjukvård med t.ex. veterinär 
Monica Abrahamsson. Monica Backerholm gav förslag på en instruktör, 
Anders Rattmeier, som kanske kunde vara intressant. 
Ska vi köra en klickerkurs? 

 
§ 51 Nästa möte den 7 augusti klockan 18.00. 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------- 
 Ort & datum  
 
 
 
 
 
 ------------------------------------- 
 Stig Arnmark 
 Ordförande 
 
 
 
 
 ---------------------------------- -------------------------------------- 
 Lena Hallin   Anders Boman 
 Sekreterare   Justeringsman 
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