
SSRK Umeåsektionen styrelsemöte 2018-10-03 

Svevia Umeå, kl 18.30 
 
Närvarande:  
Björn, IdaMaria, Ulrika, Robert, Jimmy, Gun-Marie 

§ 1  Mötets öppnande 
Mötet öppnades. 
 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  

$ 3 Val av sekreterare 
IdaMaria valdes till sekreterare. 
 

§ 4 Val av justerare för mötet 
Ulrika valdes till justerare. 
 

§ 5 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötesprotokoll lästes upp. IdaMaria ska ta fram offerter för profilkläder. 
Protokollet läggs till handlingarna.  

§ 6 Inkommande och utgående skrivelser 
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.  
 

§ 7 Rapporter från verksamheterna 

Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god. Framöver ska varje kommitté utse en ansvarig vid prov, utställning, 
andra aktiviteter som samlar ihop och skickar in ekonomisk redovisning i klump till kassören.  



Spaniel 
På grund av för få anmälningar blev Nybörjarprov B för spaniel inställt helgen som var. Den 
träningsdag som spanielgruppen hade 18 augusti i Tavelsjö var välbesökt, synd att fler inte 
vågar pröva vingarna. Spaniel-entusiasterna ska ses över middag den 25 okt & göra upp en 
planering för nästkommande verksamhetsår.  

Retriever 
Dubbelprov genomfördes i Degersjön den 29:e september, det blev fullt prov och en lyckad 
provhelg.  

Tollare 
Inget att rapportera.  

Viltspår 
Fem prov kvar denna säsong. Resultaten från viltspårprov, både rörliga och fasta prov, 
redovisas manuellt. Det är mycket tidskrävande. För att slippa sitta vid datorn efter varje 
enskilt prov samlar man ihop ett antal prov för en period och redovisar dem på samma gång. 
Därför kan det ta några veckor innan resultatet blir offentligt. Denna information har lagts 
upp på sektionenernas och avdelningens hemsidor.  

FB-R 
Inget att rapportera.  

Utställning 
Inget att rapportera. 

Utbildning 
Apporteringskursen är nu avslutad. Utvärderingen av kursen visade att det var en 
uppskattad kurs bland deltagarna. 

Info/Hemsida 
Inget att rapportera.  
 

§ 8 Viltspårs-SM 2020 
Vi diskuterar möjligheten att arrangera Viltspårs SM 2020, styrelsen är positiva till detta.  
 



§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§ 10 Nästa styrelsemöte 
Medlemsmöte 14 november 19.00. Vid medlemsmötet blir det en föreläsning om FB-R, om 
lokalen tillåter kan det även bli att visa praktiskt med hund. Nästa styrelsemöte sker i 
samband med medlemsmötet.  
 

§ 11 Mötets avslutande  
Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 

Mötets sekreterare Mötets ordförande Justerare 

 
IdaMaria  

 
Björn 

 
Ulrika 

   

 
 


