
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2017-03-14 
Studiefrämjandet Ridvägen 5, kl 18.30 
 

Närvarande:  
IdaMaria Harnesk 
Ulrika Larefalk 
Robert Bohman 
Jimmy Nordvoll ($7 och $9 via telefon) 

Icke närvarande: 
Björn Bjuggren 
Matilda Adolfsson 
Sofia Svensson 
Gun-Marie Olofsson 
Marku Haapamäki 

 

§ 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 och Robert valdes till justerare. 
 
§ 5 Föregående mötes protokoll 
Senaste mötesprotokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 6 Inkommande och utgående skrivelser 
Följande skrivelser har inkommit, överlåts åt avdelningen.  
Ö-vik vill samordna utställning 2019 
SKK ger nya regler för att anlita utländska exteriördomare 
SKK: utbildning i Vård i det vilda 
SSRK: Inbjudan till Fullmäktige 20-21 maj 
SSRK: Inbjudan till funktionärsträff för : retrieveransv, spanielansv, exteriöransv, 
infoansv samt sammankallande i valberedningen 
 
  



§ 7 Rapporter från verksamheterna 
 
FB-R 
Utbildning för funktionärer och kastare planeras att genomföras i maj i samarbete 
med Goldenklubben i Ångermanland. 
Vi söker personer som vill utbilda sig till FB-R funktionärer, detta ska läggas ut i våra 
kommunikationskanaler.  
 
Spaniel 
Spanielansvarig ej närvarande. 
 
Retriever 
Inget nytt att rapportera från verksamheten. 
 
Utställning 
Utställningsansvarig ej närvarande 
 
Ekonomi 
Inget nytt att rapportera från verksamheten. 
 
Utbildningsansvarig 
Det är fyra deltagare anmälda till valpkursen som startar i slutet av mars. 
Jaktlydnadskursen och apporteringskursen som hålls i maj är nu öppen för anmälan. 
Turordning till kurser diskuteras. Besult bordläggs till nästa möte. 
Ersättning till instruktörer diskuteras. Beslut bordläggs till nästa möte.  
 
Informationsansvarig 
Hemsidan ska uppdateras med nya styrelsen. Information om att vi söker FB-R 
funktionärer ska läggas ut på hemsidan.  
 
Vårens planering 
6 juni - Working test spaniel och retriever 
Träningskvällar planeras i samarbete med rasklubbar 
Eventuellt planeras en kick-off  
 
Schema för träningskvällar 2017 
Ulrika undersöker logistiken kring träningskvällar.  
 
§ 8 Rapport från umeåsektionens årsmöte 
Händelserna på umeåsektionens årsmötet diskuterades.  
 



§ 8 Rapport från avdelningens årsmöte 
Händelserna på avdelningens årsmöte diskuterades.  
 
§ 9 Tollingjaktprov dubbelprov, 26+27/8 
Beslut om att tillstyrka detta. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Eventuellt teambuilding med alla nya styrelseledamöter.  
 
§ 11 Nästa möte 
12 april 18.30. 

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

Protokollförare Mötets ordförande Justerare 

IdaMaria Harnesk Robert Bohman Ulrika Larefalk 

   

 


