
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2013-01-14 
Plats: Forslunda 
 
§§ 79-93 
 
Närvarande:  Ej närvarande: 
Lena Lundmark  Barbro Cederqvist Marklund 
Annika Bay   Lena Lindgren 
Ulrika Larefalk  Markku Haapamäki 
Helena Johansson 
Britt-Marie Nordgren 
 
§ 79 Mötets öppnande  
Ordförande Lena Lundmark öppnade mötet. 
 
§ 80 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 81 Val av justerare för mötet.  
Till justerare valdes Britt-Marie att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 82 Föregående protokoll   
Föregående protokoll läggs till handlingarna, med följande ändring, 
Funderingarna kring utbildning av fler diplomerade instruktörer bordlägges tills vidare. 
 
§ 83 Rapport från verksamheterna  
 
Viltspårsansvariges rapport: 
Det har kommit till vår kännedom att Clumberspanielklubben kommer att anordna ett 
klubbmästerskap i Västerbotten den 15/6, vilket är mycket roligt! 
 
Kassörens rapport: 
Kassan är solid för Umeåsektionen. Räkenskaperna för 2012 överlämnas till 
revisorerna lördag den 19/1. 

 
Utbildningsansvariges rapport: 
Inget nytt. 
 
Spanielansvariges rapport: 
Kommitteen har utökats med flera personer.  
Två deltagare från Västerbotten har startat i spaniel SM 2012. 
 
Retriveransvariges rapport:  
Funderingar har uppstått kring vilka klasser som ska anordnas på dubbelprovet i 
september. Det är ansökt om Öppen och Elit klass men det kanske behövs ett 
Nybörjar jaktprov för att få in nya tävlande. Retrieverkommitteen arbetar vidare med 
den funderingen. Två domare är bokade och kontrakterade till årets prov.  
Tollingprov kommer att anordnas den 25/5. 
 



Utställningsansvariges rapport: 
Vännäs är bokad till i september som tidigare. Beslut togs på Avd mötet att höja 
anmälningsavgiften till 320:- för vuxna hundar och 170:- för valpar. 
 
§ 84 Rasklubbsmöte och Avdelningsmöte 
Ett möte med rasklubbarna hölls den 4/12, många representanter från de olika 
klubbarna deltog. Varje rasklubb presenterade sin verksamhetsplan för 2013.  
Det visar sig även att rasklubbarna har samma problem med att fylla sina kurser som 
SSRK har. De har även som SSRK sjunkande medlemstal. 
Lokalfrågor diskuterades, bla Forslunda och Kälen. 
Beslut togs om att ha gemensamma aktiviteter, ex ”prova på dag”, Hundens dag och 
öppna träningskvällar. SSRK tog på sig att starta med träningskvällarna och sedan 
följer rasklubbarna efter. 
Rasklubbarna efterfrågar också ett Nybörjar jaktprov för retriever. 
Nytt möte i november 2013. 
 
Avd mötet tog beslut om att sänka arvodet till viltspårsdomarna 2013. Det nya 
arvodet blir 150 kr. Detta för att anmälningsavgiften redan sänkts.  
2013 ska Umeå sektionen utse representant till Viltspårs SM.  
Årsmötet för Västerbotten avdelningen blir den 17/3 i Umeå. Sektionerna är 
valberedning. Det är 3 som avgår ur avd styrelsen.  
Ett samordnat WT kommer att hållas den 6/6, plats inte bestämt än men mellan 
Umeå och Skellefteå.  
 
§ 85 Ersättning till instruktörer 
Kommer att vara klart till årsmötet. 
 
§ 86 Fristartkort 
Berättigade till fristartkort 2012 är hjälpinstruktörer, viltansvarige, de som hjälpt till 
före och  under utställningen i Vännäs, provledare samt kommissarie för de jaktprov 
som varit under 2012. 
 
§ 87 Forslunda 
Olika bud har framkommit när det gäller fortsatt träningslokal på Forslunda. Oklart om 
hur hyran kommer att höjas, utbildningsansvarig får i uppdrag att kontakta Stf för att 
få ett besked. Om hyran överstiger 2000 kr per termin är vi inte intresserade. 
 
§ 88 Samarbete med HBHK 
Vi har inte fått något besked ännu från styrelsen på HBHK, avvaktar så länge. 
 
§ 89 Valberedning 
Valberedningen har några namn klara inför årsmötet, jobbar vidare med att hitta en 
retrieveransvarig samt utbildningsansvarig.  
 
§ 90 Årsmöte 
Folkets Hus är bokad för årsmötet, Helena kollar upp mera kring fikabeställningen, 
anmälan via hemsidan till Annika så vi ser hur mkt fika vi behöver beställa.  
Mats Bergström kommer att informera om de nya riktlinjerna kring viltspår.  
Varje verksamhet får fundera och se över kassörens förslag på budget inför 2013. 
Lena Lu, Ulrika och Helena kommer att kopiera upp dokumenten inför årsmötet.  



§ 91 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 92 Nästa möte  
Nästa möte blir årsmötet den 6/2 18.30 på Folkets Hus. 
 
§ 93 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Underskrifter: 
 
 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 
 
 
………………………………………….. ………………………………………… 
 
Annika Bay     Lena Lundmark 
 
 
Justerare: 
 
 
…………………………………………. 
 
Britt-Marie Nordgren 
 
 
 


