
SSRK Umeåsektionen styrelsemöte 2018-06-12 

Studiefrämjandet, Klossen, Ålidhem, kl 18.30 
 

Närvarande:  
Björn  
IdaMaria  
Ulrika  
Robert 
Jimmy 
Susanne 

 

 

§ 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 
Gun-Marie valdes till justerare. 
 

§ 5 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötesprotokoll lästes upp. Protokollet läggs till handlingarna.  
 

§ 6 Inkommande och utgående skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. IdaMaria får i uppdrag att se till att inkommande skrivelser skickas 
till sekreterarmailen.  
 



§ 7 Rapporter från verksamheterna 

Ekonomi 
Inget att rapportera, ekonomin är fortsatt god. 

Spaniel 
En öppen spanielträning har genomförts där det tränades lite av varje. Ytterligare en 
träningskväll är planerad nu i sommar.  

Retriever 
Ett trevligt WT genomfördes i Överboda den 6 juni, 25 deltagande ekipage. Omtyckt 
arrangemang och utmärkt plats.  
 
Björn åtog sig att kontakta Bertil om att hålla en utbildning för provledarutbildning retriever 
B-prov i höst.  

Tollare 
Dubbelprov sista helgen i augusti. Flera tollingträningar genomförda i år med ett stort 
deltagande.  

FB-R 
Genomfört en funktionärsutbildning med 5 deltagare i Kullaskogen. Fyra är klar med 
examinationen och en har kvar examinationsdelen.  

Utställning 
Höstutställningen 2 september är planerad och öppen för anmälan.  

Viltspår 
Genomfört ett ordinarie viltspårsprov i Bjenberg.  
 

Utbildning 
Apporteringskurs för alla raser i höst med start 21/8-22/9. Susanne och Pia håller denna.  

Info/Hemsida 
Lägg ut att vi behöver funktionärer till utställningen.  
 
 



§ 10 Övriga frågor 

Mark för träning 
Kommit in ett förslag om att kolla med kommunen om vi kan träna på deras mark. Styrelsen 
tycker att det är ett bra förslag och Björn återkopplar till den som kom in med förslaget.  

Profilkläder 
Vi diskuterar att ta fram SSRK Västerbotten profilkläder som kan säljas till medlemmarna till 
självkostnadspris. IdaMaria får i uppdrag att ta fram förslag på produkter och ta in offerter 
från tryckföretag. Förslag på profilkläder är keps, mössa, väst, jacka, t-shirt. 
 

Skyltar 
Vi behöver nya skyltar. Björn åtar sig att fixa detta.  
 

Rensa förrådet 
Vi behöver rensa förrådet. Någon från retrieverkommitén och utställning behöver vara med 
och rensa. Vi preliminärbokar tisdag 19 juni klockan 17.00.  

 

§ 11 Nästa styrelsemöte 
Tisdag 21 augusti klockan 18.30.  
 

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

Mötets sekreterare Mötets ordförande Justerare 

 
IdaMaria  

 
Björn 

 
Robert 

   

 


