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Protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 2013-05-28 

Plats:  Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik 

Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors, Margareta Sjödin, Katarina Byström 

  Therese Eklund Tranberg, Jan Lindmark,  

Ej närvarande ledamöter: Carina Sundberg och Pekka Danielsbacka 

Närvarande suppleanter: Margot Engström 

Ej närvarande suppleant:  Jan Sjöberg 

 

 

§ 93 Mötets öppnande 

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

§ 94 Val av sekreterare 

Då sekreteraren inte är närvarande valdes Margot Engström att skriva dagens protokoll. 

 

§ 95 Val av justerare 

Margareta Sjödin valdes att justerare dagens protokoll 

 

§ 96 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 97 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 26 februari och 26 mars godkändes och  lades till 

handlingarna. 

 

§ 98 Skrivelser 

Inkomna 

Från avdelningen: Diverse vidarebefordrad post från kansliet 

Från STF: inbjudan fortbildning  

  Utgående 

--- 
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§ 99 Ekonomisk information 

 De planerade utbildningarna har tärt på kassan men ekonomin är fortsatt god. 

Vid större arrangemang har sektionen svårigheter med att hyra en lämplig 

högtalaranläggning. 

Beslut: Att sektionen köper in en högtalaranläggning som ska förvaras hos Annica 

Jonsson. 

Beslut: Anläggningen hyres ut till andra klubbar för ett pris på 300 kr per dag. 

 

§ 100  Utbildning 

Förutsättningarna för utbildning i Föreningsetik med Anso Petterson har förändrats då 

Sundsvall ställt in sin utbildning p g a för få delatagare.  

Beslut: Att ställa in sektionens utbildning i Föreningsteknik då kostnaderna blir alltför 

stora när inte kostnaderna kan delas. 

 Provledarutbildningen genomförd med 2 deltagare från sektionen 

 WT domarutbildning genomförd med 7 deltagare från sektionen. 

 Handlerkurs 

Britt-Marie jobbar vidare för en eventuell kurs i april-maj 2014. 

 

§ 101 Retriever   

Vid filmvisningen i april framkom önskemål att bilda en retrievergrupp. Därför kallade 

styrelsen till ett retrievermöte före detta styrelsemöte där kommande aktiviteter 

diskuterades. 

Beslut: Att bilda en retrievergrupp bestående av Lotta Fornås, Ulla Olsson, Veronica 

Hamqvist, Anna Zingmark och Katarina Byström.  Katarina är styrelsens kontaktman 

och håller styrelsen informerad. 

Beslut: Att denna grupp arbetar med retrieverprovet i augusti. 

 Marker klara för retrieverprov 20-21 september 2014 

                

§ 102 Spaniel       

Spanielgruppen önskar en träningshelg med instruktör utifrån. Förslag på instruktörer 

har kommit in till styrelsen men det saknas en handlingsplan och budget. Först när detta 

kommit in kan styrelsen uttala sej om önskemålen. 

 

§ 103               Viltspår     
Anmälningar för spårprov har nu börjat komma in. Therese har kommit överens med 

Stig Arnmark om rutiner inför proven, 

Det saknas några anmälningar för att kunna genomföra en viltspårkurs. Margot lägger 

in en blänkare på hemsidan. 

Prova-På-dagen den 2 juni ställs in då kommande utställning tar alla resurser just nu.   
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§ 104               Utställning  

 Officiella utställningen  

                        Margot rapporterar om de förberedelser som gjorts sedan förra mötet. Allt under  

 kontroll men saknas fortfarande några funktionärer. 

Arbetsgruppen åker till utställningsplatsen söndag 2/6 och kollar att allt är Ok. 

 Ringar och tält kommer att sättas upp dagen innan utställningen. 

 Inofficiell utställning. 

 Margot har skickat en förfrågan om hyra av lokal, men inte fått svar ännu. 

 Diskuterade möjligheten av att ha utställningen utomhus. 

 

§ 105               Information 

Höstens kurser ska läggas ut på hemsidan 

 

§ 106 Kommande möte                                                                                                         
Nästa möte onsdagen den 28 augusti klockan 18.30, Studiefrämjandet. 

Planeringsmöten kommer att hållas under sommaren i respektive arbetsgrupp.  

 

§ 107               Övriga frågor                                                                                                               

Inga övriga frågor. 

 

§ 108               Mötets avslutande                                                                

Ordförande Britt-Marie Edfors avslutade mötet  

 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 

 

 Margot Engström Britt-Marie Edfors Margareta Sjödin 

 t.f sekreterare  Ordförande Justerare 
 



Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 5 2013-05-28 

Örnsköldsvik sektionen § 93 - § 108 

___________________________________________________________________________ 

 

SSRK Örnsköldsvik 

 Sida 4(3) 

Justerat:........................................ 

 

 


