
 

 

SSRK Umeåsektionen 
 
Protokoll 130409 
 
Plats: NCC 
 
§§ 40-54 
 
Närvarande:     Ej närvarande: 
Björn Bjuggren   Britt-Marie Nordgren 
Annika Bay    Markku Haapamäki 
Ulrika Larefalk    
Anna Öhman     
Lena Näslund  
Helena Johansson 
Pär Marklund 
    
 
§ 40 Mötet öppnas 
Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet.  
 
§ 41 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 42 Val av justerare 
Till justerare valdes Lena Näslund att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 43 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 44 Information om spanieljakt 
Helena informerade styrelsen om hur spanieljakt går till, mycket intressant! 
 
§ 45  Rapporter från verksamheterna 
Retrieveransvarige: 
Klart med domare till höstens jaktprov. Pär kommer att samla ihop 
jaktprovskommittén för en träff. 
Förslag finns på att samordna en utbildning och avsluta den med ett jaktprov. 
Viltspårsansvarige: 
Anna har mailat viltspårsdomarna för att höra hur många spår de vill döma i år, har 
fått svar av en domare. Hon håller också på att sammanställa en text till hemsidan. 
Spanielansvarige: 
Diskussion har förts med Skellefteå sektionen så att spanielproven inte krockar med 
varandra utan sker så att personer kan delta på bägge. I oktober kommer det att hållas 
ett Nybörjar B jaktprov i samarbete med Skellefteå sektionen. En spanielkommitté är 
under bildande.  
Kassören: 
Inget att rapportera, ekonomin är god. 
Sekreteraren: 
Inget nytt. 



 

 

Ordförande: 
Inget nytt. 
Utställningsansvarige: 
Ingen rapport. 
 
§ 46 Utbildningsansvarig 
Lena Näslund har tackat ja till att vara utbildningsansvarig och styrelsen tar ett beslut 
om att välja in Lena i Umeåsektionen. Hon har också fått pärmen från avgående 
utbildningsansvarig så hon kan sätta sig in i verksamheten.  
 
§ 47 Verksamhetsplan 2013, datum, ansvariga etc 
Öppna träningskvällar startar om någon vecka. 
Ansvariga för resp kväll/dag är: 
V 17 Onsdag 24/4 kl 18.30 Lena och Anna. Plats: på Teg bakom isladan. 
V 18 Måndag 29/4 kl 18.30 Helena   Plats: 
V 19 Tisdag 7/5 kl 18.30 Björn   Plats: 
V 20 Söndag 19/5 kl 13.00 Pär   Plats: Kälen el Hamptjärn 
 
§ 48 Forslunda 
Ev kan Lena hålla i Forslunda på söndag, annars får vi hålla stängt. Sista gången blir 
21/4 och då håller Pär i den öppningen. 
 
Beslut tas av styrelsen att inte hyra Forslunda nästa termin då underlaget är för litet, 
för få kommer och tränar. 
 
§ 49 SSRK funktionärsträff, Fullmäktige 
Ulrika åker från SSRK på funktionärsträffen, Björn deltar från Tollarklubben och 
BrittMarie representerar FRK.  
En fråga som sektionen vill skicka med till träffen är hur andra sektioner gör kring 
ersättning till instruktörer och dyl. Helena har även en del frågor hon vill skicka med 
ang spanieljakt. Ulrika tar med sig frågorna.  
Ingen i sektionen kan åka på Fullmäktige i maj.   
 
§ 50 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.  
 
§ 51 Info material till Apportören 
Alla verksamheter funderar på vad de vill ha in till Apportören, skickar det sedan till 
Annika senast 12/4. 
 
§ 52 Övriga frågor 
Frågan om behov av gummibåt tas upp, är det något som SSRK kan behöva för att 
kunna bedriva träning vid vatten och vilka alternativ finns det. Styrelsen får i uppdrag 
att fundera på det till nästa möte och även se efter vilka alternativ som finns.  
Det finns en båt i Kälen som SSRK rår över. Den uppges vara i dåligt skick och bör 
renoveras. 
 
Björn kommer även ta kontakt med avgående ordförande för att höra om det finns 
någon information om Kälen och kontraktet med Holmen skog. 



 

 

 
§ 53 Nästa möte 
Nästa möte blir den 21/5  kl.18.30 i NCC´s lokaler.  
 
§ 54 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Underskrifter: 
 
Protokollförare:    Mötesordförande: 
 
……………………………   …………………………………………. 
Annika Bay     Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
…………………………… 
Lena Näslund 


