
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2016-06-21 
Plats: Överboda, Umeå. 

§§ 53-64 

Närvarande: 
Björn Bjuggren 
Gun-Marie Olofsson 
Robert Bohman 
Ida-Maria Harnesk 
Lena Boström 
Ulrika Larefalk 

Ej närvarande: 
Markku Haapamäki 
Vendela Jonasson 
Susanne Forsner 

§ 53 Mötets öppnande 

Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 

§ 54 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs med övriga frågor. 

§ 55 Val av sekreterare och justerare för mötet 

Till sekreterare valdes Robert, till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes 
Lena. 

§ 56 Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna. 

§ 57 Inkommande och utgående skrivelser 

Post från avdelningen genomgås. 

§ 58 Rapporter från verksamhetsansvariga 

Viltspår - Helgkurs som endast fick 4 anmälda fick ställas in, diskussion fördes om alternativt 
upplägg för framtiden. 1 st anmälde sig till viltspårs-sm och därför behövdes ingen uttagning, 
hunden heter SEvch Gunhills Fairytale of lovesong, sektionsstyrelsen önskar ekipaget lycka 



till. 21/8 anordnar Umeåsektionen ett ordinarie viltspårsprov, funktionärer för fika/
matförsäljning efterlyses. Tillgången på domare är för närvarande god. 

Utbildning – Under våren har ett stort antal utbildningar (kurser) genomförts: valpkurs med 
egen instruktör, jaktlydnadskurs med egna instruktörer, helgkurs i spanieljakt med Eva  
Masthagen, helgkurs i apportering med klickertänk instruktör Grethe Eklund och helgkurs i 
retrieverjakt med Kerstin Andersson. Dessutom är den tredje helgen av fyra för de nya 
instruktörerna nu genomförd. 

Funktionsbeskrivning-retriever – Sektionens första eget arrangerade beskrivning är 
genomförd. Till start var tre labradorer, två tollare och två golden. Tyvärr är tillgången på 
funktionärer fortfarande dålig i Västerbotten så testledare fick tas in ifrån Jämtland, trots detta 
så beräknas nollbudget att hållas. Utbildning av funktionär/kastare planeras i Umeå området. 
Robert ansvarar över detta. För närvarande finns i Västerbotten en beskrivare (GRK), tre 
testledare (en GRK, en FRK och en CCRK) samt en funktionär/kastare (GRK). SSRK både 
sektioner och avdelning saknar för närvarande funktionärer. En förfrågan om kullbeskrivning 
sista helgen i juli av kennel Huntermoon har inkommit men den måste nog ställas in på grund 
av brist på testledare. 

Retriever – Ej närvarande. Ett lyckat working test arrangemang genomfört 6/6 samt öppna 
träningar.  

Spaniel – Gemensamt med retriever genomfördes working test 6/6, fyra spaniels kom till 
start. Ett lyckat arrangemang. Öppna träningskvällar genomfört. Jaktprov planeras i oktober. 

Ekonomi – Sektionens tillgångar är cirka 114 kkr och ekonomin anses god. Styrelsen hade en 
diskussion om fristartskort. 

Utställning – Kommitén har haft möte angående Vännäsutställningen i höst, mark och 
ringsekreterare är bokade. Domare för kommande år är bokade tre år i förväg. Behovet av 
frivilliga funktionärer är stort parkeringsvakter m.m. 

§ 59 Planering hösten 2016 

Det planeras en ”kick-off” likt den som sektionen arrangerade våren 2015. Tid: 14/8, kl. 
14.00. Plats I-20 skogen. Gun-Marie håller i prova på viltspår. Robert har ”infobord” för FB-
R, Björn står för korvgrillning och kolla upp tillstånd att vara på tilltänkt plats. Prova på 
stationer för retriever och spaniel, respektive kommité ansvarar. Möjligheter för ytterligare 
aktivitet finns. 

§ 60 Ersättning viltspårsdomare 

Gun-Marie mailar ut info till resten av styrelsen. Frågan bordlägges till nästa möte. 

§ 61 Framtida utställningar 



Sektionen beslutar att föreslå till avdelningen att endast en utställning per år skall hållas i 
Västerbotten. Detta på grund av bristen på frivilliga funktionärer. Så som det är nu så är bara 
en utställning per år i Västerbotten en stor ansträngning då utställningsansvariga saknas i 
sektionerna och avdelning. 

§ 62 Övriga frågor 

Ny sekreterare - Sekreteraren för sektionen har p.g.a. personliga skäl valt att lämna sitt 
uppdrag då tiden inte räcker till. Styrelsen tackar Vendela för stort engagemang och utmärkt 
utfört arbete. Valberedningen skall kontaktas för att försöka hitta någon som kan adjungneras 
till posten. Tillsvidare så beslutas att Lena står som tillförordnad sekreterare och 
postmottagare. 

Ny viltspårsdomare - Sektionen beslutade att föreslå avdelningen Katarina Konradsson som 
domaraspirant. 

Prova på jakt - Sektionen kommer även i år att sponsra jaktföreningen Pang plask med 2000 
kronor i utbyte mot att klubbens medlemmar kommer erbjudas att följa med på praktisk jakt 
vid minst två tillfällen. Detta annonseras i god tid på hemsidan och först till kvarn gäller. 
Vissa grundkrav på ekipagen kommer dock att ställas för att jakten skall kunna genomföras 
utan störning. 

Remiss lydnadsprovsregler – Då sektionen ej genomför lydnadsprov så lämnar vi 
remissansvar till de som jobbar med frågan. 

Dalsjö Camping  – Syftet med att detta mötet lades i Överboda var att styrelsen skulle få en 
chans att se anläggning och marker runt Dalsjö Camping. Dessa marker och anläggning 
användes vid helgkursen för spaniel. Både marker och hus är bra för diverse arrangemang, 
t.ex. kurser, wt, FB-R m.m. Dessutom finns logi att hyra. Prislista på marker, boende, 
servicehus, båt m.m. överlämnades till sektionen. Vi tackar Ann-Charlotte Säfström för att du 
guidade runt oss. 

Info och webb – Beslut om pris till fototävling togs. Webansvarig vill få in mer bilder från 
olika arrangemang för att göra korta reportage på hemsidan. Björn har hittat 
informationsfolder för SSRK. Beslut togs att trycka upp 500 st att använda på kurser och 
aktivitetsträffar m.m. 

§ 63 Nästa möte 

Nästa möte hålls på Studiefrämjandet, ridvägen Umeå 11/8-16, kl. 18.30. 

§ 64 Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Underskrifter: 



Sekreterare: Robert Bohman ………………………………………………………… 

Mötets ordförande: Björn Bjuggren  ………………………………………………… 

Justerare: Lena Boström  …………………………………………………………….   

  


