
 

 

SSRK Umeåsektionen 
 
Protokoll 130523 
 
Plats: NCC 
 
§§ 55-68 
 
Närvarande:     Ej närvarande: 
Björn Bjuggren   Britt-Marie Nordgren 
Annika Bay    Markku Haapamäki 
Ulrika Larefalk   Anna Öhman    
Helena Johansson   Lena Näslund 
Pär Marklund 
    
 
§ 55 Mötet öppnas 
Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet.  
 
§ 56 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 57 Val av justerare 
Till justerare valdes Ulrika Larefalk att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 
 
§ 58 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 59 Information från SSRKs funktionärsträff 13-14 april 
Ulrika och Björn rapporterade från funktionärsträffen, Björn var där för Tollarklubben 
och Ulrika för SSRK.  
 
§ 60  Rapporter från verksamheterna 
Retrieveransvarige: 
WT 6/6 är inställt, pga kort om tid. Styrelsen beklagar detta. Däremot blir det ett WT 
den 20 el 21/7, där även spaniel kan delta.  
Ett särskilt B-prov för nybörjare kommer att anordnas den 9/8 i Kälen med Peter 
Nordin som domare. 6 hundar med förare kan delta.  
Höstprovet kommer att vara i Degersjön, Sävar. 
Ett förslag från Pär när det gäller snabba möten både med kommittén och styrelsen, 
att dessa ska genomföras via Skype. Han kollar upp kostnad och tecknar abonnemang. 
 
Viltspårsansvarige: 
Ingen rapport 
 
Spanielansvarige: 
Helena har kallat till en funktionärsträff via olika forum, och fick ihop många 
intresserade medlemmar. De har haft en träff och planerat årets aktiviteter. De gick 
även igenom provregler och vad som behöver göras inför prov, och vilka som ska 



 

 

ansvara vid resp aktivitet. 11/8 och 4/9 kommer vattenprov att anordnas, träning inför 
detta kommer att vara då Springerklubben ansvarar för jaktträningen 30/7.  
  
Kassören: 
Inget att rapportera, ekonomin är god. 
Kontonumret till sektionen saknas på hemsidan. Ulrika mailar webban Nina ang detta.  
 
Sekreteraren: 
Inget nytt. 
 
Ordförande: 
Björn har fått en inbjudan från Studiefrämjandet ang Hundens dag i höst. Vi väntar in 
datum för detta. 
 
Utställningsansvarige: 
Utställnings kommittén ska träffas snart för att planera inför höstens utställning. 
 
Utbildningsansvarig 
Ingen rapport. 
 
§ 61 Utbildningsläget, behov  
Sektionen beslutar om att sätta in en intresseförfrågan på hemsidan. För att se vilka 
kurser som medlemmarna är intresserade av. När vi fått in svar får kontakt tas med 
instruktörer som kan hålla dessa kurser. Lena mailar Nina för att få in detta. 
 
Sektionen har inga certifierade provledare, det är krav på detta från 2011. Pär tar på 
sig att kolla upp hur vi ska kunna åstadkomma en certifiering. 
 
§ 62 Forslunda, alt annan inomhuslokal. 
Studiefrämjandet sak hyra en annan lokal i höst, den ligger vid SLU på Röbäck. 
Hundklubbar ska erbjudas lokal där istället för Forslunda.  
 
§ 63 SSRK Fullmäktige 25-26/5, ett motförslag till valberedningens förslag. 
Umeå sektionen kan inte ta ställning till motförslaget till valberedningens förslag. 
Björn åker för Tollarklubbens räkning till FM.  
 
§ 64 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.  
 
§ 65 Sponsring Pang Plask 
Umeå sektionen tar beslut om att sponsra Pang Plask med 2000 kr som tidigare år. 
Sektionens medlemmar kan anmäla sitt intresse till att vara med.  
 
§ 66 Övriga frågor 
Information har kommit från HS ang att sektionerna/avdelningarna ska genomföra 
medlemskontroller vid de arrangemang som SSRK anordnar. Detta pga att det visat 
sig att det inte alltid är medlemmar som är delaktiga i aktiviteterna. 
Medlemskort ska visas upp vid prov och utställning. Information ang detta får skrivas 
in i PM. 



 

 

 
Björn kommer även ta kontakt med avgående ordförande för att höra om det finns 
någon information om Kälen och kontraktet med Holmen skog. 
 
Det har hänt att olika grupper kommit till Kälen samtidigt för att träna, och därför tar 
sektionen beslut om att man får ”boka” Kälen via kalendern på hemsidan. Den som 
arrangerar en aktivitet i Kälen kontaktar Nina så kan hon lägga in det i kalendern. 
 
Hamptjärn; Avtal med kommunen som förnyas varje år, kostnad 300 kr.  
Kontakt ska även tas med jaktledaren i det jaktlag som har Hamptjärn som sitt 
område. Björn tar kontakt med ansvarige där.  
 
§ 67 Nästa möte 
Nästa möte blir den 15/8  kl.18.30 i NCC´s lokaler.  
 
§ 68 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Underskrifter: 
 
Protokollförare:    Mötesordförande: 
 
……………………………   …………………………………………. 
Annika Bay     Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
…………………………… 
Ulrika Larefalk 


