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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2012-04-02 

Plats:  Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik 

Närvarande:  Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Carina Sundberg, 

  Britt-Marie Edfors, Anna Reynberg-Sjölund, Lotta Norberg 

Ej närvarande:  Åsa Dahlqvist 

Närvarande suppleanter: Veronica Hamqvist (beslutande), Ingrid Arnmark 

 

§ 61 Mötets öppnande 

 Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 62 Val av justerare 

Lotta Norberg valdes till justerare. 

§ 63 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 64  Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll daterat 2012-02-22 lades till handlingarna. 

§ 65 Genomgång av styrelsens uppdrag och aktiviteter 

Annica informerade än en gång om varje styrelseledamots uppdrag och att vi skulle hålla 

koll på mailen vad som angick var och en och sedan ta upp det på styrelsemöte. 

§ 66 Skrivelser 

Inkomna 

Avdelningen Diverse vidarebefordrad post från kansliet  

   Protokoll 8 – 12 oktober från SSRK/Vn 

   Kallelse till SSRK/Vn möte 24 april för retriever,  

 utbildning & utställning 

 

  Övrigt   

  

  Utgående 

Avdelningen Protokoll 3 – 22 februari 2012 

   Svar angående utbildade funktionärer i sektionen  

 

  Övrigt   
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§ 67 Ekonomisk rapport 

Sektionens ekonomi är fortsatt god. 

§ 68 Vårens kurser 

Till viltspårkursen är det hitintills 3 anmälda så den kommer att bli av med Margot som 

instruktör. 

Det är 5 valpar anmälda och ev blir de sammanslagna med allmänlydnaden som är 3 st. 

Till retrieverkursen steg 1 är det rätt så många anmälda 

Till steg 2 är det 3 anmälda och till steg 3 är det en anmäld. 

Det är inte klart med instruktörer än. Anna och Veronica jobbar vidare med detta. 

§ 69 Träningshelgen 2012 

Till Nkl som är tor-fre så är det 24 anmälda med hund och 3 utan hund. 

Till Ökl på lördagen är det 10 anmälda med hund och 2 utan hund. 

Till Ekl på söndag är det 1 anmäld. 

 

Till spaniel är det 7 anmälda med hund och 2 utan hund. 

 

Eftersom det är överanmälan till Nkl och endast en anmäld till Ekl, ställs Ekl in och på 

söndagen blir det en extra grupp Nkl som då kör en heldag. 

 Bredånger är bokat för hela helgen och Maggan förhandlar om pris för helgen.  

Annica kollar upp marker i Bredånger så att det motsvarar det instruktörerna vill ha. 

§ 70 Inofficiell utställning 

Vi kom överens om datumförslag till vår inofficiella utställning till hösten. 

Alt 1 är 20/10 

Alt 2 är 27/10 

Maggan kollar om Solänget är ledigt och tillfrågar sedan en domare. 

§ 71 Retrieverprov 18-19 augusti 
Provmark är klar och jaktlag är tillfrågade och det är OK från alla. Provledare är Lotta 

Fornås. Som det ser ut nu är läget under kontroll. 

§ 72 WT för retriever och spaniel 27 maj 
Bredånger är klar. Maggan tar emot anmälningar. Domare vakant och det behövs 5 st. 

Sektionen bjuder på hamburgare.  

BESLUT att köpa in priser till deltagarna. 

BESLUT att anmälningsavgiften ska vara 150:- 
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§ 73 Provledarutbildning 
Man blir certifierad efter genomgången utbildning. Dispens i 2 år för de som tidigare 

varit provledare men sen måste man gå om utbildningen. 

Det kommer att bli en provledarutbildning i Skellefteå 28-29/4. Micke Rönnbäck håller 

i utbildningen. Alla befintliga provledare kommer att tillfrågas. Lotta kommer att fara  

och hon kan ta 5 st i bilen. 

§ 74 Träningsgruppen 

Britt-Marie har etablerat kontakt med gruppen. De tar gärna emot fler som har spaniel. 

De har även en grupp på Facebook där de gör upp när de ska träffas och vad de ska göra 

vid nästa träningstillfälle. 

§ 75 Viltspår 

Monica Carman kan tänka sig att ställa upp som domare och vill då att deltagarna går 

spår i Trehörningsjö. 

Torbjörn Westerin kan också ställa upp som domar i Köpmanholmen. 

Stig Arnmark och Lennart Nordin ställer upp i mån av tid.  

Man anmäler som vanligt via mail till Margot. 

BESLUT att Ingrid Arnmark blir ny mottagare av anmälningar till viltspår. 

§ 76  Hemsidan 

Maggan har med hjälp av Marita Björling tagit fram en ny logga med anledning av 

sektionens 40-årsjubileum.  

Om det blir några ändringar gällande datum etc så glöm inte att skicka in till Margot så 

att hon kan ändra på hemsidan. 

Maila Margot om det är nåt som är fel på hemsidan så att den alltid är fräsch och 

aktuell. 

Ingrid kollar om hon kan få fram fler gamla bilder från sektionens början att lägga in på 

hemsidan. 

§ 77 Apportören 

Annica läste upp det som ska skickas in till Apportören.  

Maggan undrade om vi inte ska fundera på att byta tid och plats för måndagsträningarna 

till JÄBOstugan istället och ny tid söndagar kl 12 till hösten.  

Fortsatt diskussion på kommande möte. 

§ 78 Jubileumsaktiviteter 

Förslag att ta fram pennor och ev andra presentartiklar. Maggan ansvarar för detta. 

Förslag till datum för jubileumsfesten är 29/9. 

BESLUT att festkommittén bestående av Annica, Maggan och Anna ordnar med lokal, 

mat och underhållning. 
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§ 79 Träff i Härnösand för områdesansvariga 

Utställningsansvarig, utbildningsansvarig och retrieveransvarig har blivit kallade till 

mötet i Härnösand. Självklart med samåkning. 

§ 80 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 81 Kommande möte 

Nästa möte blir 9 maj kl. 19.00 på Studiefrämjandets lokal. Carina bokar lokalen. 

§ 82 Mötets avslutande 

Annica förklarar mötet avslutat 

 

 Vid protokollet 

 

 

 

 Carina Sundberg Annica Jonsson Lotta Norberg 

 Sekreterare  Ordförande Justerare 


