
PROTOKOLL för SSRK – Skellefteåsektionen 

 

Datum 2015-08-10 Plats: Protegrity, Skellefteå 

Närvarande: 

Ingrid Björne (IB) 

Gunhild Björne (GB) 

Peter Burström (PB) 

Sara Nyström (SN) 

Carola Bergström (CB) 

Yvonne Bergström (YB) 

Daniel Stenborg (DS) 

Susanna Johansson (SJ) 

 

1§ Mötets öppnande – Ordförande förklarade mötet öppnat 

 

2§ Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 

 

3§ Val av justerare – IB 

 

4§ Föregående protokoll – Till handlingarna med godkännande 

 

5§ Kassarapport – Bergsbyn har fått betalt. Kontakten med ridhuset är klar och summan 

justerades ner till 4400 kr.   

 

6§ Inkommet (från HS, avdelning samt övrig post) – Utskickat till styrelsen 

 

7§Utställning – DS får i uppdrag att snarast möjligt boka Bergsbyn för nästa års utställning 

som hålls andra helgen i maj.  

 

8§ Retrieverjaktkommittén – NBKL/ÖKL retriever prov 22-23/8: Fullt i NBKL, 5 ekipage i 

ÖKL. Susanna är administratör. Katarina och IB växlar som provledare och kommissarie 

under de två provdagarna. SN är sekreterare båda dagarna. Gunhild är skytt på lördagen. Åsa 

ansvarar för lunchen. IB hämtar åror. Present till domaren ordnar IB och GB. Som priser 

kommer det att delas ut foder. DS kontaktar Royal Canin angående framtida sponsring. Delar 

upp NBKL-ekipagen i två grupper varav den ena möts upp på cementgjuteriet 08:00 och den 

andra kl. 12:00. ÖKL möts upp 09:00 på söndagen.  

 

9§Spanieljaktkommittén – Eventuellt prov på söndagen – domare är klart. Behövs 2-3 måsar 

eller änder för ett enkelt vattenprov. DS skickar annons till IB som lägger ut på hemsidan.  

 

10§ Viltspårkommittén – Susanna har 4-5 hundar till prov. 

 

11§ Utbildning – Rally- och tävlingslydnad i höst, eventuellt en apportkurs. GB håller f n en 

valpkurs med 9 deltagare.  

 

12§ Hemsidan – Oförändrat. 



13§ Övriga frågor – Inga. 

 

14§ Nästa möte: 22/9 18:00. För att diskutera spårprov och ett eventuellt WT 3-4 oktober.  

 

15§ Mötets avslutande – Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Protokollförare:  Ordförande:   Justerare: 

Sara Nyström Peter Burström Ingrid Björne 

 

_____________ _______________ _______________ 


