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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2013-02-26 

Plats:  Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik 

Närvarande:  Britt-Marie Edfors, Margareta Sjödin, Carina Sundberg, 

  Therese Eklund Tranberg, Jan Lindmark, Pekka Danielsbacka 

Ej närvarande:  Katarina Byström 

Närvarande suppleanter: Margot Engström, Jan Sjöberg 

 

§ 42 Mötets öppnande 

 Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 43 Val av justerare 

Margot Engström valdes till justerare. 

§ 45 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 46 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från konstituerande styrelsemöte lades till handlingarna. 

§ 47 Skrivelser 

Inkomna 

Avdelningen  Diverse vidarebefordrad post från kansliet  

 Övrigt   

  Utgående 

Avdelningen Diverse vidarebefordrad post från kansliet  

 

  Övrigt 

 

§ 48   Val av retriveransvarig 

  Pekka Danielsbacka valdes till retriveransvarig med uppgift att i huvudsak 

fungera som kontaktperson. 

 

§49  Val av adjungerande till styrelsen 

  Annica Jonsson valdes till materialsekreterare/förvaltare. 

 

§ 50           Val av biträdande funktioner Till biträdande viltspårsansvarig valdes Jan Sjöberg och 

till biträdande kurs- och utbildningsansvarig valdes Jan Lindmark.  

                       Beslut: de biträdande skall få mail så som ordinarie får.    
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§ 51 Ekonomisk information 

 Margareta informerade att föreningens ekonomi är mycket god. 

§52  Utbildning 
Beslut: att Keith Mattews DVD skall införskaffas.                                                         

Hur den skall förevisas för  medlemmarna eller om den skall gå att låna diskuterades, 

frågan om upplägget av visningen bordlades. 

                        Beslut:att ingen handlerkurs med Gerard O´Shea anordnas i år. Föreningen fortsätter 

arbeta för att eventuellt kunna anordna en handlerkurs med Linda Näslund istället. 

 Kursutbud/instruktörer våren 2013           

Margareta informerade att det kommit få anmälningar, frågan bordlades. 

 Provledarutbildningen 20-21 april.          

Margareta har gjort förfrågningar, Katarina och Margareta fortsätter arbeta med frågan. 

 C-provsdomarutbildningen 4-5 maj. Margareta föreslår namn och fortsätter arbeta med 

frågan tillsammans med Katarina.. 

 Instruktörsutbildningen – säkerställa åtaganden.                                                      

Tanken är att de som gått utbildningen håller tre kurser inom fem år som 

huvudinstruktör. Mötet diskuterade rimligheten och nyttan av att skriva avtal om detta, 

konstaterades att ett sådant avtal inte är juridiskt hållbart. 

 Funktionärer Bilprovningen                                                                          

Uppslutningen har varierat mycket, även innehållet har varit varierande. Diskuterades 

vad som kan göras för att få fler deltagare och om innehållet på träffarna. Lista över 

tider och datum när man kan tänkas delta skickades runt. 

§53 Retriever                  

Datum för retrieverprov 2014.                  

Mötet föreslog 16-17.8. 

 WT CUP 2013                                                                                                                                

Beslut: att skicka en reviderad skrivelse, utan den kursiva texten, till avdelningens 

sekreterare. Bilaga 1 

§54 Spaniel       

Träningshelg.                                                                                                              

Mötet diskuterade detta och konstaterade att ”spanielgruppen” kunde vara mer aktiv 

genom att föreslå aktiviteter själva. 

 Löpande träffar genom SFR                                                                                

Margareta har pratat med Studiefrämjandet och om träffarna sker i form av studiecirklar 

genom Studiefrämjandet är deltagarna försäkrade. Britt-Marie pratar med 

”spanielfolket” om detta. 

           . 
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§55                 Viltspår     
Therese har gjort en viltspårspärm , pärmen som Ingrid har hämtas vid lämpligt  

Beslut att ”Prova på dagar” genomförs. Dessa hålles 19 maj och 2 juni vid Jäbostugan. 

Innehåll och utformning tas upp vid nästa möte. 

 

§56                 Utställning            

 Utställning 2013                                                                                                               

 En arbetsgrupp för utställning har tillsatts, bestående av Margot som sammankallande 

 samt Margareta, Britt-Marie och Annica Jonsson. 

 Inofficiell utställning till hösten               

Frågan bordlades. 

§57                 Information             

Hemsidan                     

Sköts av Margot. 

 Apportören Nr2 .manusstopp 15 april                                                                                    

Mötet konstaterade att deras manusstopp oftast kommer för tidigt/sent för att kunna ha 

aktuella aktiviteter att annonsera i tidningen. 

§58               Ändrade statuter för vandringspris                                 

 Bordlades 

§59                Medlemsmöte under våren                                                                                        

Mötet diskuterade anordnande av medlemsmöten och konstaterade att de gånger 

medlemsmöten hållits har det varit väldigt få deltagare. Olika aktiviteter diskuterades 

och en möjlig aktivitet är förevisning av Keith Mattews DVD. Carina undersöker 

lämpliga datum för att anordna ett medlemsmöte.                                                    

Frågan bordlades. 

§60                  Höga Kusten Game Fair – hjälp med funktionärer                                               

Britt-Marie och Katarina kan antagligen delta någon av dagarna. 

§61 Föreningsteknik Klass Arena 27 april och Ledarutveckling L1 Studiefrämjandet  

Mötet gav i uppdrag åt Carina att kontakta Annso Pettersson för att eventuellt anordna 

en kurs.                                                                                                                        

Ingen deltar i Ledarutveckling L1 kursen. 

§62 Valberedning i arbete -inköp av tre utlåningsböcker till valberedningen          

Beslut: införskaffa dessa tre böcker. Margareta beställer dem. 

§63 Kommande möte                                                                                                         
Nästa möte tisdagen den 26 mars klockan 18.30, Studiefrämjandet 
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§64                 Övriga frågor                                                                                                               

Inga övriga frågor. 

§65                  Mötets avslutande                                                                

Ordförande Britt-Marie Edfors avslutade mötet  

 

 Vid protokollet 

 

 

 Pekka Danielsbacka Britt-Marie Edfors Margot Engström 

 t.f sekreterare  Ordförande Justerare 


