
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2016-01-13 
Plats: NCC 

§§ 21-37 

Närvarande:  Ej närvarande: 
Björn Bjuggren  Susanne Forsner  
Lena Boström  Markku Haapamäki 
Vendela Jonasson  Gun-Marie Olofsson 
Ida-Maria Harnesk  Robert Bohman 
Ulrika Larefalk 

§ 21 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 

§ 22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 

§ 23 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Ulrika att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 24 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

§ 25 Inkomna skrivelser 
Från Västerbottens årsmöte inkommit årsmötesprotokoll och konstituerande möte. 
Samt inbjudan till representationsmöte och funktionärsträffen. Behandlas under egen 
punkt nedan. 

§ 26 Rapport från verksamheterna 
Spaniel- 19 april kör spaniel en drive med fyra tillfällen för att locka medlemmar. 
Retriever- ej närvarande. 
Utbildning- Många kurser aktuella nu samt instruktörsutbildning. 
Ekonomi – Redovisades inga anmärkningar. 
Viltspår – ej närvarande 
Utställning- Ej närvarande.    

§ 27 FB-r 
Robert rapporterar via mejl att FRK önskar en FB-r infodag, Robert fixar. 
Barbro vill inte längre gå beskrivarutbildningen.   

§ 28 Klubbstuga 
Inget nytt.  

§ 29 Ansvarsområden 
Samtliga i styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas 
ut till alla i styrelsen för vidare bearbetning.  

§ 30 Ersättningsregler för viltspårsdomare 



Bordläggs till nästa möte.  

§ 31 Planering våren 2016 
Tillägg till planen, Tollingjaktprov 21 maj. 
Försök till kick-off Björn kollar upp ev helg.  
Utställning 4 september i Vännäs, styrelsen tar gemensamt ansvar för att rodda 
tillsammans med utställningskommittén. Däremot måste nästkommande utställningar 
planeras och ev bara köra utställning vartannat år. Någon eller några åker till Britt-
Marie för att få veta hållpunkter för planeringen av utställningen i år. 

§ 32 Funktionärsträffen 
Susanne kan tänka sig att åka. Björn kollar med Robert och Ingrid Björne. 

§ 33 Hemsida/Information 
Informationsflyers efterfrågas Björn kollar vad som finns centralt. 

§ 34 Apportören manusstopp 
Ulrika kollar om utställningen är inrapporterad. Manusstopp 15 april. 

§ 35 Övriga frågor 

§ 36 Nästa möte 
26 april Ncc kl 18.30 

§ 37 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Underskrifter: 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 

………………………………………….. ………………………………………… 
Vendela Jonasson    Björn Bjuggren 

Justerare: 

…………………………………………. 
Ulrika Larefalk


