
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2015-09-01 
Plats: NCC 
 
§§ 71-86 
 
Närvarande:  Ej närvarande: 
Björn Bjuggren  
Ulrika Larefalk  Britt-Marie Nordgren 
Lena Boström  Markku Haapamäki 
Vendela Jonasson  Sandra Wikman 
Susanne Forsner  Gun-Marie Olofsson 
 
 
§ 71 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 
 
§ 72 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 73 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Ulrika att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 74 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
§ 75 Inkomna skrivelser 
Förfrågan inkommit om en kommitté speciellt för funktionsbeskrivning. Styrelsen är 
positiva till att skicka en person till beskrivarutbildning och att denne person blir 
adjungerad till styrelsen som kommittéansvarig. Lena pratar med denne person och 
hör om intresse finns.  
 
§ 76 Klubbstuga 
Tas upp nästa möte om ev marktillgång mm.  
 
§ 77 Rapport från verksamheterna 
Nolia- Roligt bra arrangemang trots sen eftermiddagstid för uppvisningen. Flera 
intresserade åhörare.  
Spaniel- Ev blir det spaniel-wt samtidigt med retriever i höst. Spanielprov den 25:e i 
Tjälen samt 26:e i Tavelsjö. 
Retriever- Fullt prov på jaktprovet i våras. Full fart med planering för höstprovet och 
höstens wt.  
Utbildning-.Vendela kollar lite med några instruktörer om en ev kurs till våren med 
mer öppen/elitklass. Ev intressekoll på faceboook.   
Utställning – Stora vännäsutställningen gick bra! Tyvärr fortfarande ont om 
funktionärer!  
Ekonomi – Lugnt med ekonomin.   
Viltspår-.Ej närvarande. Viltspårskurs blev inställd pga för få anmälningar.    
 
 



§ 78 Ansvarsområden 
Samtliga i styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas 
ut till alla i styrelsen för vidare bearbetning.  
 
§ 79 Instruktörsutbildning 
Lena har kontaktat flertalet utbildare men det är trögt att få någon hit upp. Inväntar 
svar från några andra avdelningar i norr. Återkommande fråga till nästa möte.   
 
§ 80 Hemsida/Information 
Vendela uppdaterar kalendern med höstens aktiviteter.  
 
§ 81 Apportören manusstopp 
Inget att lägga ut.  
 
§ 82 Medlemsmöte 
18:e November förslag på datum för möte. Lena kolla om Helena kan prata 
klickerträning som liten teaser inför klickerkursen till vår.  
 
§ 83 Årets spaniel och retriever 
Reglerna har setts över. Beslut tas nästa möte och de presenteras på medlemsmötet 
i november.  
 
§ 84 Övriga frågor 
Informationsflyers efterfrågas Björn kollar vad som finns centralt. Ev komplettera med 
någon flyer om vilka vi i Umeå är och sysslar med.  
 
Markuu har ansvar för båtarna både vår och höst.  
 
Angående stugan i Tjälen har vi försökt få kontakt angående stugan som står där 
utan resultat.  
 
§ 85 Nästa möte 
Planeras äga rum 1 oktober 18.30 på NCC.   
 
§ 86 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 
 
………………………………………….. ………………………………………… 
Vendela Jonasson    Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
 
…………………………………………. 
Ulrika Larefalk 


