
 

 

SSRK Umeåsektionen 
Protokoll 131022 
Plats: NCC 
 
§§ 97-110 
 
Närvarande:     Frånvarande: 
Björn Bjuggren   Markku Haapamäki 
Annika Bay    Britt-Marie Nordgren 
Ulrika Larefalk       
Helena Johansson    
Pär Marklund 
Anna Öhman 
Lena Näslund 
 
Nina Viklund (webansvarig) 
Anna Viklund (webansvarig)   
 
§ 97 Mötet öppnas 
Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet.  
 
§ 98 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 99 Val av justerare 
Till justerare valdes Lena Näslund att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 100 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 101 Skrivelser in, resp ut 
Björn har skickat svar till Golden klubbens ordförande. 
Inbjudan har gått ut till rasklubbarna för ett gemensamt möte den 19/11. 
 
§ 102  Rapporter från verksamheterna 
Retrieveransvarige: 
Dubbelprovet genomfördes 28-29/9, det var många duktiga ekipage. Antalet 
funktionärer var lågt, en del av de startande fick även vara funktionärer.  
En domare fick lämna sent återbud då en nära anhörig blivit svårt sjuk, men det löste 
sig ändå med att en annan domare ställde upp med kort varsel. 
 
Kontakt har tagits med tilltänkta domare för nästa års dubbelprov. 
 
Pelle har tagit tag i frågan om att utbilda provledare, han har fått 7 namn men alla är 
inte tillräckligt kvalificerade. Han har också vänt sig till Skellefteå sektionen och till 
Norrbotten. 
 
Då det behövs flera funktionärer som kan ställa upp har Pelle som förslag att SSRKs 
instruktörer ska utbilda funktionärer. 
 



 

 

Sektionen saknar också en person som kan ställa upp som kommissarie. 
 
Det blev inget prov den 13/10 pga olika svårigheter. 
 
Viltspårsansvarige: 
Inget att rapportera. 
 
Spanielansvarige: 
12/10 genomfördes ett nybörjar B-prov för spaniel. Det var 6 hundar anmälda, 4 st 
blev godkända. Det var ett trevligt prov, många funktionärer och även publik. 
Det hände en olycka med ett gevär under provet. Inget anspråk på ersättning har 
kommit in till styrelsen men styrelsen tar beslut om att ge skytten ett bidrag till ett 
nytt gevär med 1000 kr.  
  
Kassören: 
Ekonomin är god. 
Kassören tar upp frågan om man ska dra av 40 kr på de anmälningsavgifter som ska 
betalas tillbaka, inget beslut tas vid mötet. 
Det är även svårt att få uppgifter var hon ska betala tillbaka pengarna, förslag att det 
ska stå tydligt på PM att man ska anmäla konto för återbetalning till kassören. 
 
Sekreteraren: 
Annika påtalar att responsen på skickade mail är dålig, skärpning! 
 
Ordförande: 
Inget att rapportera. 
 
Utställningsansvarige: 
Ingen rapport. 
 
Utbildningsansvarig 
Lena har fått mail med förslag om att SSRK ska bjuda in en extern instruktör, Eva 
Bodfäldt. Lena undersöker möjligheter till att hitta bra och intressanta 
föreläsare/instruktörer. 
Det har även inkommit en önskan från en uppfödare, att SSRK ska ha en valpkurs. 
Styrelsen diskuterar även ramar runt instruktörsmötet som Lena ska bjuda in till. 
 
§ 103 Hur skapa större medlemsengagemang, 

a) Våra informationskanaler 
Webansvariga Nina och Anna har bjudits in till mötet. 
De har många bra idéer och stor kunskap om hur man bäst lägger upp en 
hemsida. De har förslag på att vi ska byta ut plattformen för websidan och 
välja en med wordpress istället. Vi får se andra hemsidor som de jobbar med 
där det är lättare att lägga upp bilder och text. Styrelsen beslutar att Nina och 
Anna har helt fria händer att bygga upp en ny hemsida. 
 
Kalendern- Den är svår jobbad och tar mycket tid i anspråk, webban vill helst 
överlämna det ansvaret till någon i styrelsen. Ett förslag är att alla rasklubbar 
ska ha en egen kalender som sedan synkas med SSRK´s kalender. Då kommer 
alla klubbars aktiviteter upp på en gång. Anna ska undersöka om det är möjligt 
och förslag får lämnas på rasklubbsmötet om det finns intresse. 



 

 

 
Vi enas också om att skippa iden att några ur styrelsen ska kunna lägga in 
inlägg på hemsidan. Istället ska det vid varje möte finnas en stående punkt, 
vad ska in på hemsidan samt vad ska stå i nästa Apportören.  
 

b) Möte med Rasklubbarna, innehåll 
Björn arbetar med att ta fram en dagordning till mötet. Folkets hus är bokad 
till mötet.  
 

§ 104 Inomhuslokal  
Finns inget behov att en inomhuslokal. 
 
§ 105 Införande av Skype som sammanträdesform. 
Frågan bordlägges till nästa möte. 
 
§ 106 Samarbete med HBHK 
Då vi inte fått något svar eller respons från Holmsunds Brukshundsklubb lägger vi ner 
den frågan. 
Lena kollar upp om det finns någon annan lokal/plan som vi kan använda till träning, 
kurs och dyl.  
 
§ 107 Kälen 
Inget nytt. 
 
§ 108. Övriga frågor 
Hundens dag genomfördes den 13/10 på UBHK på Ön. SSRK visade upp 
retrieverarbete med 4 labbar. Dagen gick mest i BHK´s tecken. 
 
Årsmötet blir den 9/2 kl 15.00 i Folkets Hus. Björn bokar lokalen. 
Valberedningen är meddelad och kommer att kontakta styrelseledamöterna. 
 
Anna och Lena har ett förslag, att SSRK ska anordna en prova-på-dag med drag. Vi 
får jobba vidare med den frågan.  
 
§ 109 Nästa möte 
Nästa möte blir den 10/12 kl 18.30 i Hörnefors hos Lena, Kungsvägen 27.  
 
§ 110 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:    Mötesordförande: 
 
……………………………   …………………………………………. 
Annika Bay     Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
…………………………… 
Lena Näslund 


