
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2014-03-05 
Plats: NCC 
 
§§ 13-23 
 
Närvarande:  Ej närvarande: 
Björn Bjuggren  Lena Näslund 
Ulrika Larefalk  BrittMarie Nordgren 
Anna Öhman  Markku Haapamäki 
Vendela Jonasson 
Susanne Forsner 
 
§ 13 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 
 
§ 14 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 15 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Anna Öhman att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 16 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
§ 17 Rapporter verksamheterna 
a) Dragdagen blev mycket lyckad med cirka 10 deltagare. Bra arrangerat med fina 
skatespår och grillning! 
b) Styrelsen beslutar att Susanne Forsner åker på Funktionärsträffen för retriever 
ansvarig.  
c) Provledarutbildning kommer att genomföras i slutet på maj i Kalix. Susanne 
Forsner återkommer med mer information. 
 
§ 18 Hur gör vi med spanielansvarig 
Styrelsen utser Susanne Forsner till temporär kontaktperson för spanielgruppen.  
Anna Öhman tar kontakt med Helena Johansson för att veta vem i spanielgruppen 
som tar kontakt med Susanne Forsner.   
 
§ 19 Verksamhetsplan 2014  
a) Medlemsmöte planeras i samband med ett inspirerande föredrag maj månad.  
Vendela Jonasson håller ett kortare föredrag inom veterinärmedicin. Preliminärt 
tisdagen den 6 maj klockan 18:30. Förslag på plats Skallets hundcafé. Anna Öhman 
kollar om vi kan vara på Skallets hundcafé.  
b) Susanne Forsner för frågan vidare till jaktkommitén hur vi går vidare med 
funktionärsutbildning förslagsvis i avslappnad form liknande ett jaktprov där 
deltagarna får ta med sin hund och får lära sig mer om jaktprov och vad som 
förväntas av en funktionär. 
c) Susanne Forsner vidarebefodrar jaktkomitténs protokoll efter deras möte med 
bland annat datum för inspirationskvällar.  
 



 
§ 20 Ssrk västerbottensavdelningens årsmöte 16 mars 2014 
Styrelsen arbetar vidare med valberedning av Ssrk västerbottenavdelningens 
styrelse. 
 
§ 21 Övriga frågor 
Vendela Jonasson tar kontakt med webansvarig och får en kalender för ssrk upplagd 
på hemsidan. Vendela Jonasson tar därefter kontakt med rasklubbarna som då kan 
ansluta sin kalender till ssrks kalender förutsatt att det är googles kalender. Alla 
verksamhetsansvariga i ssrk styrelse ansvarar då för att föra in aktiviteter inom ssrks 
i kalendern via webansvarig.  
 
§ 22 Nästa möte 
Onsdagen den 23 april 2014 kl 18.00 NCC. 
 
§ 23 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
Styrelsen tackar för mycket gott fika! 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 
 
………………………………………….. ………………………………………… 
Vendela Jonasson    Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
 
…………………………………………. 
Anna Öhman 


