
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2017-01-17 

Ulrikas arbetsplats NCC, kl 18.30 

§ 100 Mötets öppnande 
Björn öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna 

§ 101 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs 

§ 102 Val av justerare för mötet 
Susanne Forsner 

§ 103 Föregående mötes protokoll 
Forslunda togs upp på medlemsmötet 
Även kollat upp om CUA och ringsekreterareutbildning behövs ej för det, går att 
skicka endast 2st på utbildning om man skulle vilja det, lista på utbildare finns på 
SKK:s hemsida. 

§ 104 Inkommande och utgående skrivelser 
SKK:s omorganisation redovisning vill fortfarande få in svar/synpunkter, tas upp igen 
på årsmötet. Länsklubbar upphör och delas in i 8 regioner och det bildas en 
regionstyrelse. 

§ 105 Rapporter från verksamheterna 
Instruktörsträff v.4 för alla utbildade instruktörer i SSRK, 5-6st som kom på träffen.  
Instruktörer får idag poäng för genomförda kurser som kan omvandlas till pengar om 
de t ex vill gå egen kurs. Diskuterades om att se över detta då kurserna idag läggs 
upp på flera olika sätt. Hjälpinstruktörer har hittills fått fristartskort som lämnas ut av 
Ulrika. Till nästa möte kommer Ulrika med förslag på hur ersättning för instruktörer 
kan se ut, t ex antal poäng/timme. 

§ 106 Årsmöteshandlingar: 

a) Verksamhetsberättelse 2016 från respektive verksamhet  
b) Verksamhetsplan 2017 för respektive verksamhet 
c) Ekonomi, budget för 2017 

§ 107 Årsmöte 
21/2 kl 19.00 Studiefrämjandet kommer att bjudas på fika. Diskussion angående 
SKK:s omorganisation 

§ 108 Hyra av inomhuslokal  
Bokat 23/1, 30/1, 10/2, 14/2, 27/2 Samtliga kvällar kl 18.30-20.00 20kr/per tillfälle 

§ 109 Tollingansvarig i styrelsen 



18/2 samling för tollarägare i Västerbotten, tollingprov planeras till hösten. 

§ 110 Styrelse 2017 både sektionen och avdelningen 
Ny retrieveransvarig är klar kommer även att behövas en ny utbildningsansvarig. 
Susanne och Lena avgår. Valberedningen har kommit med förslag på 
spanielansvarig i sektionen. 

Inom avdelningen kommer ordförande att avgå, utställningsansvarig är vakant. 
Avdelningsårsmöte är i mars, 5/3. 

§ 111 Övriga frågor 
Lägga ut kurser till angränsande län? Fått förfrågan. Ok så länge det inte krockar 
med sektionens planerade kurser/utbildningar. 

§ 112 Nästa möten 
14/3 kl 18.30 
12/4 kl 18.30 
16/5 kl 18.30 

§ 113 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet 


