
 

Protokoll 
SSRK Skellefteåsektionen  

 

 

 
Datum: 2013-12-11 Plats:  Dahls 

 

Närvarende: 

Gunhild Björne (GB) 

Ingrid Björne (IB) 

Daniel Stenborg (DS) 

Malin Gustafsson (MG) 

Maria Kuusela (MK) 

Jonas Möller (JM) 

Susanna Johansson (SJ) 

Daniel Brännström (DB) 

Peter Brännström (PB) 

 

§  1 Mötets öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat 

 

§  2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes 

 

§  3 Val av protokolljusterare  

 MG – protokollförare. DS jämte ordförande justerar. 

 

§  4 Föregående protokoll 

  Lades till handlingarna 

  Jaktkommittémötet blev inställt. Nytt möte planeras. 

 

§  5 Inkomna skrivelser 

 All inkommen post har mailats ut till styrelsemedlemmarna. 

 

§  6 Kassarapport 

 Kassan är stabil 

 SJ kollar på SBK-tävling när vi har haft prov så att vi kan kräva våra pengar. 

 

§  7      Retrieveransvarig 

 Allt är inskickat till Apportören.  

 Domare jobbar GB med fortfarande. 

 Hur ser det ut med vilt inför 2014? 

 Sponsorer är tillfrågade både till utställning och jaktprov. 



 WT? Ska vi ha ett vinter WT i mars/april? 

 Retriever och spaniel ordnar WT tillsammans med Umeå. Detta tas upp på 

jaktkommittémötet. JM ansvarig 

 

§  8 Spanielansvarig 

  Retriever och spaniel ordnar WT tillsammans med Umeå. Detta tas upp på 

jaktkommittémötet. JM ansvarig 

 Provet i Umeå den 12 oktober 2013 var det 8 startande och 3 godkända. 

 

§ 9 Utbildningsansvarig 

 Det är ok att använda Erik till de som behöver uppgradera sig som provledare. 

 MK mailar till utbildningsansvarig i HS. 

 

§ 10 Utställningen 

 Domarna är bestämda. 

 IB pratar med Myckle IK 

 Mk kollar med Lena L angående ringsekreterare. MK kollar även listan som 

finns angående ringsekreterare. MK skickar listan till JM som ringer och frågar. 

 Sponsorer tillfrågade. 

 GB kollar domarbrevet. 

 

§ 11 Viltspårsansvarig 

 Rörliga prov under 2014. 

 En dag som vi drar ihop många på. 

 En dag som det är elitspår. 

 

§ 12  Apportören. 

 Allt är inskickat 

 

§ 13  Övriga frågor 

 Styrelsen nästa år: MG, DS, DB sitter kvar. Hur ser det ut med resten?  

 Vilka ska väljas till avdelningens styrelse. Valberedning kommer med 

förslag. 

 Studiefrämjandet: Lotta Boström från studiefrämjandet var förbi och 

berättade om vad de kan hjälpa oss med. 

  

§ 14  Nästa möte 

 Mk kallar 

 

 

 

 

 



§ 15 Mötets avslutande 

 

  Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

Protokollförare:   Ordförande:    Justerare: 

Malin Gustafsson   Maria Kuusela    Daniel Brännström 

 

 

           


