
 

 

SSRK Umeåsektionen 
 
Protokoll 130312 
 
Plats: NCC 
 
§§ 27-39 
 
Närvarande:     Ej närvarande: 
Björn Bjuggren   Britt-Marie Nordgren 
Annika Bay    Markku Haapamäki 
Ulrika Larefalk   Pär Marklund 
Anna Öhman    Helena Johansson 
Lena Näslund (inbjuden) 
    
 
§ 27 Mötet öppnas 
Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet.  
 
§ 28 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 29 Val av justerare 
Till justerare valdes Ulrika Larefalk att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 
 
§ 30 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 31 Rapporter från verksamheterna 
Retrieveransvarige: 
Ingen rapport. 
Viltspårsansvarige: 
Anna har träffat avgående viltspårsansvarige för avlämning. 
Spanielansvarige: 
Helena har ej fått tag i domare ännu, fortsätter med att söka kontakt.  
Hon kommer att hålla ett föredrag för styrelsen om spanieljakt, troligtvis vid nästa 
möte. 
Kassören: 
Inget att rapportera, ekonomin är god. 
Sekreteraren: 
Inget nytt. 
Ordförande: 
Inget nytt. 
Utställningsansvarige: 
Ingen rapport. 
 
§ 32 Utbildningsansvarig 
Lena Näslund har bjudits in till styrelsemötet för att få information om vad uppdraget 
innebär. Tyvärr saknas pärmen om instruktörer och annan information, finns hos förra 



 

 

utbildningsansvarig och har inte pga personliga skäl inte kommit styrelsen tillhanda 
ännu. Lena kommer att ta kontakt med avgående utbildningsansvarig för att få mera 
information än vad vi kunde ge henne under mötet. Hon kommer sedan att lämna ett 
svar om hon vill ta på sig uppdraget. 
 
§ 33 Verksamhetsplan 2013, datum, ansvariga etc 
Frågan bordlägges tillsvidare. 
 
§ 34 Forslunda 
Ansvariga för vårterminen är: 
24/2 Helena 
3/3 Annika 
10/3 Annika 
17/3 Ulrika 
24/3 Anna 
7/4 Björn 
14/4 BrittMarie 
21/4 Pär 
 
§ 35 Samarbete med HBHK 
Björn har inte ännu fått kontakt med styrelsen i HBHK för att höra om vi kan få hyra 
in oss en dag per vecka. Jobbar vidare med det.  
 
§ 36 Avdelningsårsmöte 2013-03-17 hos Studiefrämjandet Umeå 
Björn och Ulrika kommer att delta på årsmötet för avdelningen. Björn tar upp en 
motion som inkommit till FM, där Goldenklubben vill lägga ner SSRK och starta upp 
Retrieverklubb resp Spanielklubb. Sektionen ser inte någon nytta med det och bifaller 
inte den motionen. Det är dock avdelningen som tar beslut om motioner. 
 
§ 37 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 38 Nästa möte 
Nästa möte blir den 9/4 kl.18.30 i NCC´s lokaler.  
 
§ 39 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Underskrifter: 
 
Protokollförare:    Mötesordförande: 
 
……………………………   …………………………………………. 
Annika Bay     Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
…………………………… 
Ulrika Larefalk 


