
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2014-04-29 
Plats: NCC 
 
§§ 24-34 
 
Närvarande:  Ej närvarande: 
Björn Bjuggren  Lena Näslund 
Markku Haapamäki  BrittMarie Nordgren 
Anna Öhman   
Vendela Jonasson  Ulrika Larefalk 
Susanne Forsner 
 
§ 24 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 
 
§ 25 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 26 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Susanne Forsner att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 
 
§ 27 Föregående protokoll  
Få kom på inspirationskvällen och detta kan bero på att information endast fanns på 
hemsidan. Till nästa inspirationskväll annonserar vi också på facebook. Susanne 
Forsner ser till att informationen kommer ut på facebook. 
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
§ 28 Rapporter verksamheterna 
a) Susanne Forsner rapporterar från funktionärsträffen. Mycket diskuterades och ett 
stort problem som belystes är bristen på domare. Förändringar i RoA är genomförda 
se länk på SSRK:s hemsida. För kännedom finns det en övningssida på SBK prov 
där man kan öva på att lägga in sina prov när man är komissare. I 
ordförandegruppen (rapport från Björn Bjuggren representant för Tollare) 
diskuterades det mycket kring att SSRK tappar medlemmar.  
b) 11 personer deltog i provledarutbildningen varav 7 blev certifierade. De övriga får 
chans att komplettera med ytterligare en utbildningsdag.  
c) Jaktkommittén önskar 500 kr att köpa priser till vårens WT vilket styrelsen 
godkänner.  
d) SSRK har tidigare sponsrat med 2000 kr per år till ”pang och plask” vilket styrelsen 
gör även i år.  
e) Markku Haapamäki tar kontakt med Janerik Nilsson som vid tidigare tillfälle angett 
intresse för att vara kommissarie och anordnar en kväll (preliminärt 4 september kl 
18:00) med en genomgång för de som vill vara kommissarie. Susanne Forsner 
lägger ut en förfrågan på hemsidan och facebook om det finns fler intresserade som 
vill vara kommissarie. 
f) Ulrika Larefalk rapporterar från spanielkommittén via mejl att planen är ett 
nybörjarprov 27 september, vattenprov 14 augusti samt vattenprovsträning den 6:e 



augusti. Vecka 36-39 håller Springerklubben i öppna träningskvällar. Tränings-wt 
planerat 28 maj.  
 
§ 29 Hur gör vi med spanielansvarig 
Ulrika Larefalk är utsedd till kontaktperson mellan ssrk och spanielkommittén.  
 
§ 30 Ersättningsregler för viltspårdomare  
Det har framkommit att tidigare formulering gällande ersättning för viltspårsdomare i 
ett tidigare protokoll är otydligt formulerad.  Ny formulering följer; Arvode utgår med 
150 kr per spår. Kostnadsersättning för utlägg samt milersättning för resor kopplade 
till viltspårsverksamheten. Detta beslut upphäver alla tidigare beslut i frågan dvs den 
tidigare otydliga formuleringen. 
 
§ 31 Verksamhetsplanen 2014, vårt kalendarium – uppdatering 
Vendela Jonasson tar kontakt med webansvarig återigen angående kalender till 
hemsidan. 
 
§ 32 Övriga frågor 

a) Frågan uppkom om en representant för Tollare i styrelsen skulle vara aktuellt. 
Styrelsen tycker det är en bra idé. Björn Bjuggren hör efter om någon är 
intresserad.   

b) Funktionsbeskrivning är ett aktuellt ämne, tyvärr saknas beskrivare. Förslag är 
att SSRK satsar på att ta upp en utbildare som håller kurs och utbildar fler här 
i norra Sverige. Det måste då finnas tillräckligt många intresserade. Frågan tas 
upp på medlemsmötet 6 maj och då görs också ev ett utskick till samtliga 
rasklubbar som får i uppdrag att se hur många medlemmar som kan vara 
intresserade av att utbilda sig.   

c) Förfrågan om intresse finns att gå helgkurs för Eva Bodfält och Lisa Falck 
retrieverlydnad/relation i juni inkom som vidarebefodran från 
Goldenretrieverklubben. Styrelsen funderar på om kursen är för dyr. Frågan 
tas upp på medlemsmötet.  

d) Förslag på internathelg nästkommande vår där SSRK:s instruktörer hjälps åt 
med att hålla en träningshelg. Frågan tas upp i jaktkommittén.  

 
§ 33 Nästa möte 
20140609 kl 18:30 hemma hos BrittMarie Nordgren 
 
§ 34 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 
 
………………………………………….. ………………………………………… 
Vendela Jonasson    Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
 



…………………………………………. 
Susanne Forsner 


