
SSRK Örnsköldsvik 

Dagordning 2019-04-02 

Klockan: 18.30 

Plats: Hemma hos Annica, Mesanvägen 17, Bonäset 

Närvarande: Annica, Ida, Maggan, Rose-Marie, Lisa, Karin, Sandra 

 

§ 1  Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet 

 

§ 2   Val av justerare – Maggan väljs till justerare.  

 

§ 3   Godkännande av dagordningen – Dagordningen godkänns 

 

§ 4   Föregående mötesprotokoll – Hänskjuts till kommande möte 

 

§ 5   Skrivelser 

Inkomna: Inga skrivelser inkomna   

  

Utgående: Årsmötesprotokollet – Ida har skickat till Margot och till 

sekreterare för avdelningen. Beslutar att lägga ut verksamhetsplanen på 

hemsidan. Sandra ansvarar för att skicka den till Margot.  

 

§ 6   Ekonomi – Är god.  

 

§ 7   Utbildning 

a) Instruktörsutbildning viltspår – Avdelningen har hållit det i Sundsvalla. Fyra 

deltagare från Örnsköldsvik sektionen. Vi inväntar och ser vilka som blir 

godkända.  

b) Rehabföreläsning – 21 betalande deltagare. Uppskattat från deltagarna. Flera 

var intresserade av att lära sig hundpilates. Annica har diskuterat med Sofia 

och hon är villig att hålla det för SSRK tillsammans under 

oktober/november.  

c) 1 maj – Retriever dagen med Marie Karlsson. Den är fullbokad åtta 

deltagare, tre på reservlistan. Dekarsögården bokad. Lisa och Malin är där 

och hjälper till. Lunch blir pastasallad. Mellan 10:00 – 16:00.  

d) 18 maj – Fortsättning från fjolårets jaktträning med Anders Hallgren i 

Bredånger. Det saknas en instruktör så vi kör bara nybörjare. Ulrika 

Gulliksson har anmält att hon kan hjälpa till. Rose-Marie kontaktar Anders 

och hör hur han vill göra. Eventuellt 6 eller 7 deltagare i nybörjargrupp. 

Rose-Marie är på plats och hjälper till eventuellt nån fler från styrelsen. 

Lunch blir pastasallad. Karin fixar bullar till både 1 och 18 maj. Mellan 

10:00 – 16:00.   

e) Handlerkurs – På gång i maj. Tre tillfällen på Dekarsögården 7, 14 och 21 

maj. Önskemål om att köpa in halvbollar för utställningsträning från 

Biltema. Önskemålet beviljas, ekonomin tillåter. Karin köper in det från 

Biltema. Annica lägger ut information om kursen idag 2019-04-02. 600 kr 

för medlemmar i SSRK – Övik och 750 kr för övriga.   



f) Viltspårskurs – Hur mycket ska vi ta betalt för viltspårskurs? Plan på att köra 

en kurs med fyra deltagare, tre kvällar och en helgdag. 1 000 kr för 

medlemmar och 1 250 kr för icke medlemmar. 

g) Söndagsträningar i Gideå – Samtal om fortsatt samarbete framöver med 

Brukshundsklubben, kanske vi kan ha ett samarbete med dem och delta på 

deras tisdagsträningar? Annica kontaktar Brukshundsklubbens ordförande. 

Utökat samarbete med Nordmaling också så vi kan hyra Gideå i 4 timmar 

istället för 2 timmar som tidigare. Annica får i uppdrag att fortsätta 

förhandlingar med Brukshundsklubben om fortsatt samarbete.  

h) Önskemål från spanielgänget om vattenapportering och apportering. Maggan 

kontaktar Johnny för att höra om han skulle kunna tänka sig att hålla 

apporteringsträning tre-fyra kvällar.     

 

§ 8   Retriever – Inget  

 

§ 9    Spaniel – Inget 

 

§ 10 Viltspår - Inget 

 

§ 11 Utställning – 31 augusti har vi vår officiella utställning i Örnsköldsvik och 1 

september blir det i Umeå. Domare bokade och läget under kontroll. Datum för 

den inofficiella utställningen beslutas till 26 oktober. Annica kontaktar Solänget 

för att boka och förhandla om pris.   

 

§ 12 WT 5 maj – Workingtest i Nordvik. Avdelningen är huvudarrangör. SSRK – 

Övik är ansvarig för en station som behöver bemannas av funktionärer. 2 skyttar 

och 4 – 5 som kan kasta. Totalt cirka 6 - 7 funktionärer. Vi har fem platser till 

utbildningen på lördagen och då vara funktionär på söndagen.  

Lördag: Rose-Marie, Ulrika Nilsson, Monica Jonsson, Nina Berglund Norlin 

Söndag: Ulrika Nilsson, Monica Jonsson, Nina Berglund Norlin, Rose-Marie, 

Helena Norberg.  Ida och Sandra återkommer om de har möjlighet.  

Vi behöver skyttar, två stycken.   

Rose-Marie blir huvudansvarig för ”våran” ruta och går på utbildningen på 

lördagen.  

 

§ 13 Prova på dag 6 juni – Annica får i uppdrag att fixa domare.   

 

§ 14 Hemsidan/Facebook/Instagram – Maggan är kontaktad av Marita gällande 

hemsidan och att vi fortfarande är intresserad av att uppdatera och fixa iordning 

hemsidan. Väntar på prisuppgifter från henne och inget är beslutat. Maggan får i 

uppdrag att säkerställa att vi går vidare med uppdateringen och en beställning av 

ny hemsida.  

 

§ 15 Kommande möte – 20 maj 18:30 hemma hos Ida och Sandra på Ravinvägen 

12.  

 

§ 16 Mötet avslutas.  

 

 
 


