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§ 66. Mötets öppnande. 
Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 67. Val av Justerare. 
Till justerare av dagens protokoll valdes Margareta Sjödin. 

 

§ 68. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes med något tillägg. 

 

§ 69. Föregående mötesprotokoll. 
Borlägges till nästa möte. 

 

§ 70. Skrivelser. 

  Inkomna: Förfrågan om behov av utbildning i sektionen. 

  Utgående: Inga utgående skrivelser. 

 

§ 71. Ekonomi. 
Margareta har skickat in ansökan om befrielse från inkomstdeklaration t.o.m 2019 och detta har 

blivit beviljat. Till utställning har placeringsskyltar för alla underlag köpts in för att underlätta 

arbetet vid utställningar. En apportkastare har även köpts in efter godkännande av styrelsen – Den 

har även levererats och kommer att förvaras hos Annica tills vidare. För övrigt är ekonomin fortsatt 

god.  

 

§ 72. Kurser 
Inga kurser för närvarande. 

  

§ 73. Träningskvällar 
Träningskvällar kommer ske mellan 12/5 t.o.m 16/6 med instruktör och med olika teman på 

torsdagar på JÄBO. 

 

§ 74. Rapport från Temaföreläsning Retriever 
24 deltagare fick höra mycket matnyttig information för sin framtida träning med sina hundar och 

hur ett prov går till. Deltagarna var nöjda med kvällen och en uppföljning med mer praktisk 

information kommer ske under våren. 

 

§ 75. Viltspår. 
Inväntar svar från avdelning ang. auktorisering. 

 

§ 76. Utställning Officiell. 
Tryck av katalog är ordnat. Sponsorer är näst intill klara. Domare och deras boende är klart. 

Utställningskommiten gick igenom de punkter som behöver fixas och vem som ska göra vad. 

2017 sker utställningen 10 Juni i Örnsköldsvik. 2018 års utställning är under diskussion. 
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§ 77. Retrievergruppen SSRK/VN 
Inga prov är i nuläget bokade för 2016. Inga sektioner har fått förfrågan om de vill ha några prov 

och vilka datum som skulle passa. Viltfrågan är just nu en punkt som är ett stort problem inom 

avdelning/sektioner. Under 2017 kommer eventuellt ett prov arrangeras av Sundsvall. Örnsköldsvik 

är intresserade av att anordna särskilt prov under 2016. 

 

§ 78. Retriever. 
Nuvarande förslag är att vi som sektion tar fullt ekonomiskt ansvar så försöker få till ett särskilt 

prov. Vi inväntar fortfarande svar ang. provledarutbildning för att detta ska vara genomförbart. 

Beslutades att Maria Hellström tar kontakt med Anneli samt Britt-Marie vid avdelningen för att de 

ska ta upp om att sektionen får själva hålla sina prov om sektionen kan få tillgång till provledare.  

 

§ 79. Spaniel. 
Anna-Lena rapporterade om aktiviteterna som sker inom spanielgruppen, både om nutida träning 

samt framtidsplaner.  

 

§ 80. Working Test. 
Working testet i vår är inställt. Istället kommer dagen bli ersatt med en introduktionsdag med Maria 

i Bredånger 21/5, där man får se lite mer om hur man lägger grund från valp till vuxen hund, även 

se hur hunden arbetar från nybörjare till elitklass. Anordnas i form av en medlemsdag. Vi drar igång 

eventet kl. 10, under dagen grillar vi även hamburgare och har en trevlig dag tillsammans. Lisa tar 

emot anmälan till medlemsdagen t.o.m 15/5. 

 

§ 81. Träningshelg. 
12 anmälda till retriever samt 5 anmälda till spaniel, det är även 4 anmälda som går utan hund.  

Annica jobbar vidare med det praktiska runt arrangemanget. 

 

§ 82. Grundkurs i Anatomi och bedömning. 
Sektionen har fått förfrågan att ta upp exteriördomare för att utbilda i anatomi, exteriör och funktion 

hos våra retrieverraser, eventuellt i samband med den inofficiella utställningen i oktober. 

Beslutades att detta ses över möjligheterna för redan nu.  

 

§ 83. Årets hund. 
Bordlägges till nästa möte. 

 

§ 84. Hemsidan/Facebook. 
Uppdateras kontinuerligt. 

 

§ 85. Övrigt. 
Inga övriga frågor. 

 

§ 86. Kommande möte. 
1/9 17:30 Bjästagården. 

 

§ 87. Mötet avslutas. 
Annica förklarade mötet avslutat. 

 

 

 



Svenska Spaniel och Retrieverklubben                         Styrelsemöte 

Örnsköldsvikssektionen                

            2016-04-21 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet       Ordförande  

 

 

   

_________________________________   _________________________________ 

Zarah Nilsson-Eriksson     Annica Jonsson 

 

Justeras 

 

_________________________________ 

Margareta Sjödin     


