
 

Protokoll 

SSRK Skellefteåsektionen  
  

  

  
Datum: 2014-04-16    Plats: Hundsimmet Ploggatan 

  
Närvarande: 

Gunhild Björne (GB) 

Ingrid Björne (IB) 

Malin Gustafsson (MG) 

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. IB jämte ordförande justerar. 

  

§  4 Föregående protokoll 

Lades till handlingarna 

  

§  5 Kassarapport 

Beslut att Gunhild B kan föra över 20 000 kr till eget konto för att använda till 

utgifter i samband med utställningen våren 2014. 

  

§  6 Inkomna skrivelser 

All inkommen post har mailats ut till styrelsemedlemmarna. 

  

 

 

 



§  7 Utställningen 

Kommissarie: Mari Lidman 

Tillsammans med ML kommer Gunhild Björne och Ingrid Björne att utgöra 

bestyrelsen. 

 

Ringsekreterarna är klara. 

Susanna Johansson ansvarar för katalogerna. 

I pm:et är det bra att påpeka om nummerlapparna. 

Vi kollar om någon djur/jaktbutiksinnehavare vill sälja sina varor under 

utställningen. 

Domarna och deras resor är bokade. Malin hämtar domarna på fredag och kör ut 

dom till utställningen på lördag. Malin tar även hand om dom på lördag kväll. 

Utställningen hålls på Myckle IP  

Uppställning av ringar och tält fixar Daniel, Daniel och Peter. Prishundarna fixar 

grabbarna också. 

Ringansvarig på plats. Utställningsstyrelsen ansvarar för detta. 

Alla hjälps åt. 

Speaker: Ingrid Björne i BIS finalerna blir det Veronica Hådén. DB kollar upp 

detta. 

Vi träffas kl 16:00 den 16 maj för att ställa iordning, 

Ringlådan: GB och SJ kollar igenom dessa. 

Rosetter: GB har beställt 

Kritiklappar: MG förskriver 

Nummerlapparna: Sekretariatet - blanka.  

Sekretariatet- GB, IB, PB och Mari Lidman 

Matförsäljning tar Myckle IP hand om. 

Lotteri:  Alla försöker få ihop priser.  
  

§  8 Retrieveransvarig 

 Inget WT tillsammans med Umeå 

 Vi kör ett kvälls WT den 14-15 juni 2014 

 JM kollar upp domare 

 Jaktprovet är allt klart 

 Provledarutbildningen. IB och SJ går. 

 WT annonseras på hemsidan 

 Pratade om nya RoA 

   

§ 9 Spanielansvarig 

 Information om RoA 

 Lite information om säsongen 13/14 

  

§ 10 Viltspårskommittén 

 Ny RoA ligger på nätet under viltspår på SKK 

  

§ 11 Utbildning 

 Nybörjarkurs apportering 

 Valpkurs 

 Rallylydnad 

 Viltspårkurs 

 Träningskurs för spårläggare 



 Träningskurs för jaktprovsfunktionärer 

  

  

§ 12 Hemsidan 

När man har justerat protokollet skickas det till IB och allt som man vill ha in på 

hemsidan skickas in till IB. Glöm inte att skicka in resultat och bilder. 
  

§ 13 Apportören. 

 SJ skickar in 

  
§ 14 Övriga frågor 

Inga. 

§ 15 Nästa möte 

Ordförande kallar 

  

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

  

  

  

Protokollförare:                       Ordförande:                     Justerare: 

Malin Gustafsson                      Susanna Johansson                   Ingrid Björne 

  

   

  

 
 


