
SSRK Umeåsektionen 

Styrelsemöte 2017-06-14 

Studiefrämjandet Ridvägen 5, kl 18:30 

§§43-54 

§43 Mötets öppnande 

Mötet öppnades 

§44 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

§45 Val av justerare för mötet 

 Ida-Maria valdes till justerare 

§46 Föregående mötesprotokoll 

Senaste mötesprotokollet läggs till handlingarna. 

§47 Inkommande och utgående skrivelser 

Svenska kennelklubben driver en kampanj mot smuggelhundar samt att vi fått en ny 
utställningsdomare  

Närvarande: 

Björn Bjuggren 
Ida-Maria Harnesk 
Ulrika Larefalk 
Matilda Adolfsson 
Jimmy Nordvoll 

Icke närvarande: 
Sofia Svensson 
Robert Bohman 
Markku Haapamäki 
Gun-Marie Olofsson 



A Utställning 2017, 2018, 2019 

Årets utställning kommer att som sedvanligt hållas på Vännäs idrottsplats. Till 2018 
planeras det att anordnas en inofficiell utställning och 2019 kommer vi att 
samarrangera en dubbelutställning tillsammans med SSRK Örnsköldsvik första 
helgen i september. 

§48 Rapporter från verksamheterna: 

FB-R 

Inget att rapportera 

Retriever 

WT har genomförts med stort antal deltagare. Särskilt prov kommer att genomföras i 
augusti och ett dubbelprov 30 september- 1 oktober. 

Ekonomi 

Inget att rapportera 

Utställning 

Lena Lundmark kommer att utbilda 2st certifierade utställningsarrangörer. Iår 
kommer Tegs SK att sköta fikaförsäljningen på våran utställning i september. 

Spaniel 

Inget att rapportera 

Informationsansvarig 

En fototävling kommer att hållas under sommaren  

Utbildning 



I vår har följande kurser genomförts, viltspår -, jaktlydnad - och apporteringskurs. En 
instruktörsträff inplanerad för att lägga upp höstens kursutbud. 

Tollare 

I Luleå har det hållits en provledarutbildning vilket resulterade i att 4 nya provledare 
har utbildats. Det att hållas ett dubbelprov 26-27 augusti. 

Viltspår 

Inget att rapportera 

A Schema för träningskvällar 2017 

• Juli- Goldenklubben 

• Augusti- SSRK 

§49 Dubbelprov tollingjakt 26-27 augusti förslag på provplatser?  

Ett flertal förslag kom som ska kollas upp om förutsättningarna passar provet. 

B Utbildade tollingprovledare 27-28 maj 

Det hat utbildats 4 nya provledare inom tollingjakt; Björn Bjuggren, Susanne 
Stjernfeldt, Marie Häggström och Camilla Sjögren. 

§50 SSRK Fullmäktige 20-21  maj. Rapport 

Delningen av SSRK gick inte igenom i fullmäktige, protokollet kommer att komma 
upp på hemsidan. 

§51 Poäng för instruktörer, fristartkort 

Intruktörspoäng 
1 dags kurs: 350 poäng 
helgkurs/15 timmars kurs: 650 poäng 



24 timmars kurs: 999 poäng 
 
Om två instruktörer håller kurs tillsammans får respektive instruktör hela 
poängsumman. Om det blir få anmälda deltagare till en kurs med två instruktörer kan 
det tas beslut i samråd med utbildningsansvarig om att bara en instruktör ska hålla 
kursen för att kursen ska gå runt ekonomiskt.  
 
Hjälpinstruktörer får inga poäng.  
 
Det finns ingen tidsbegränsning på att ta ut instruktörspoäng. 
 
Fristartskort 
De som är berättigade att ta ut fristartskort får välja mellan att ta ut fristartskort eller 
milersättning.  
 
Hjälpinstruktörer ska tas bort från fristartskort.  
Styrelsearbete berättigar till fristartskort.  
 
Tidsbegränsningen för att ta ut fristartskort är fortsatt 3 år. 

§52 Övriga frågor: 

Inga övriga frågor. 

§53 Nästa möte 

17- eller 18/8 återkommer om exakt datum 

§54 Mötets avslutande 

 Mötets ordförande Björn Bjuggren avslutar mötet 

 

Protokollförare 

Matilda Adolfsson

Mötets ordförande 
Björn Bjuggren

Justerare 
Ida-Maria Harnesk 


