
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2014-01-22 
Plats: Helena´s hus 
 
§§ 123-132 
 
Närvarande:  Ej närvarande: 
Björn Bjuggren  Britt-Marie Nordgren 
Lena Näslund  Markku Haapamäki 
Pelle Marklund  
Annika Bay  
Ulrika Larefalk   
Helena Johansson 
Anna Öhman 
 
§ 123 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 
 
§ 124 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 125 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Anna att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 126 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
§ 127 Skrivelser in, resp ut. 
SSRK HS ordnar en WT konferens i mars. En av sektionens utbildade domare bör få 
åka. Björn pratar med en av dem.  
Funktionärsträffen som HS anordnar i april. Sektionen kan skicka två personer till 
den.  
 
§ 128 Inför årsmöte 2014, 

a) Verksamhetsberättelser 2013 från resp verksamhet 
Inte klara ännu, skickas till Annika innan den 26/1 
b) Bokslut 2013  
Ulrika arbetar med bokslutet.  
c) Verksamhetsplan 2014 
Resp verksamhet gör en plan och skickar till Annika innan den 26/1. 
d)  Budget 2014 
Resp verksamhet gör sin egen budget, skickas till Ulrika för sammanställning. 
Ulrika skickar ut 2013 års budget för att ha som exempel. 
e) Utdelning av fristartskort, andra utmärkelser 
Fyra anmälningar till ”Årets allroundhund” har inkommit, 2 spaniel och 2 retriever. 
Annika sammanställer resultatet och har beställt pokaler. Vinnarna meddelas på 
årsmötet. När det gäller statuterna för Allroundhunden beslutar styrelsens att 
ändra på datumet när anmälningarna ska vara inne. Nytt beslut är att 
anmälningarna ska vara inne senast en månad innan årsmötet. 
f) Övrigt – Avstämningsmöte den 5/2  



 
§ 129 Kalendern. 
Helena mailar till webbansvarig ang hur det gick med kalendern. 
 
§ 130 Övriga frågor 
Per informerar om ett förslag som går ut på att förenkla planeringen med de särskilda 
proven. Arrangörerna lägger själva in proven i SSRK prov utan att i förväg anmäla 
proven till HS. Detta kommer att diskuteras i jaktprovskommitten och HS måste ta ett 
beslut om detta först. 
 
Annika påminner om att manus till nästa Apportören ska vara inne 15/4 och då ska 
bla info om nya styrelsen in. Eftersom som hon avgår får någon annan i styrelsen ta 
på sig ansvaret för detta.  
 
§ 131 Nästa möte 
Nästa möte blir den 5/2 kl 18.30 på NCC. 
 
§ 132 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
Styrelsen tackar Helena för mycket gott fika! 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 
 
………………………………………….. ………………………………………… 
Annika Bay     Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
 
…………………………………………. 
Anna Öhman 


