
Protokoll från styrelsemöte, SSRK/Skellefteåsektionen 
 

Datum:  121016  Kl: 17.00 Plats: Dahl

 
Närvarande: 

Gunhild Björne (GB) 

Ingrid Björne (IB) 
Daniel Brännström (DB) 

Daniel Stenborg (DS)                 

Jonas Möller (JM) 

 

Frånvarande:  

A-C Burman (AB) 
Susanna Johansson (SJ) 

Lena Stenvall (LS) 

Maria Kuusela (MK

Agneta Karlsson (AK) 
 

 

 

§1 Mötets öppnande  
 Ordförande förklarade mötet öppnat 

 

§2 Fastställande av dagordning  
 Dagordningen fastställdes 

 

§3 Val av protokolljusterare 
 Till justerare valdes JM och DS. 

 

§4 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med godkännande. 

 

§5 Kassarapport 
 GB meddelade att det ekonomiska läget är stabilt. GB påpekade att det är problem med att få 

 in betalningar från anmälningar gjorda på SSRK/Prov. Alla pengar går f.n. till 

 Umeåsektionens konto. Beslöts att föreslå att endast avdelningens konto ska finnas på 

 SSRK/Prov. Frågan tas upp på kommande avdelningsmöte. DS fixar spanielsidan och SJ fixar 

 retrieversidan. 

 

§6 Inkommet (från HS, Sektioner, kontaktpersoner i länet samt övrig post.) 
 Inkomna skrivelser skickas som vanligt ut till alla styrelsemedlemmar. 

 

§7 Jaktprovsansvarig retriever 
Sektionen har arrangerat ett ordinarie prov (ekl, ökl) samt fyra särskilda prov (2 nkl, 1 ökl, 1 

ekl). Allt har fungerat bra. 

 Datum för ordinarie prov 2013 föreslås till 27-28 juli. Ola Tunberg tillfrågas om att döma. 

 (GB talar med Thommy B). Övrig planering av retrieverprov hänsköts till retrieverkommittén 

 liksom planering av kommande WT. 

 

§8 Jaktprovsansvarig spaniel  

 Ett vattenprov har hållits samt en kurs. För 2013 planeras vattenprov samt ev. ett B-prov. 

 Kommittén kollar när det ska anmälas till HS. 

 

§9 Kursansvarig 
I brist på kursansvarig uppdrogs åt hela styrelsen att fundera på förslag på lämpliga personer 

till diplomeringsutbildning samt även att fundera på vilka kurser vi ska ha. 

 

§10  Utställningsansvarig 
 Planering av utställningen 2013-05-18 hänsköts till annat möte. 

 

§11  Viltspårsansvarig 
 Nya rutiner för anmälan planeras. När de är fastställda presenteras de på hemsidan.  

 

§12 Hemsidan  
 Önskemål framkom om skapande av mailadresser i enlighet med specifikt 

 styrelseuppdrag. 

 

§13 Apportören 
SJ kontaktas angående vad som ska in i tidningen. (IB) 

 

 

 

 

 

 



§14 Övriga frågor 

 Hyra ridhuset för inomhusträning i vinter? IB kontaktar SJ. 

 P.g.a. bristande intresse (= mkt lågt antal ansökningar) beslöts att 

”Skelleftemästaren” och ”mästare” inom övriga områden avskaffas. 

 Ett antal förslag till ersättning för mästartävlingarna framkom under mötet och vi 

”spånar” vidare och hoppas kunna presentera ett bra alternativ. 

 Avdelningsmöte planeras till den 15/11 kl 18.00 i Robertsfors. SJ kollar med Sfr om 

lokal. 

 

§15 Nästa möte  
 Tisdag den 4 december kl 17.30. Julbord (catering). Lokal: Dahl. 

  

§16 Mötets avslutande  
 Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

------------------------   ---------------------- --------------------------- 

Ingrid Björne    Jonas Möller  Daniel Stenborg 


