
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2015-11-18 
Plats: Hemma hos Britt-Marie 
 
§§ 105-123 
 
Närvarande:  Ej närvarande: 
Björn Bjuggren  Ulrika Larefalk   
Lena Boström  Markku Haapamäki 
Vendela Jonasson  Sandra Wikman 
Robert Bohman  Gun-Marie Olofsson 
Britt-Marie Nordgren 
Susanne Forsner 
 
§ 105 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 
 
§ 106 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 107 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Britt-Marie att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 108 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
§ 109 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser.  
 
§ 110 Rapport från verksamheterna 
Spaniel- Ej närvarande.  
Retriever- WT genomfört med gott resultat. Uppskattat med mat och fikaförsäljning 
dock pris för fika och kaffe i överkant. Är på gång att utbilda fler WT-domare.  
Utbildning- Inget nytt.  
Ekonomi – Ej närvarande.  
Viltspår – Rapport via telefon. Behövs mer viltspårsdomare. I maj är en 
viltspårskursplanerad. SM uttagning är inplanerat.  
Utställning- Vännäsutställningen gick bra men är brist på folk som ställer upp och 
det blir problem kommande år. 
Avdelningsmötet Västerbotten är genomfört. Alla uppmanas läsa utlagt protokoll.   
 
§ 111 FB-r 
Robert har mejlat rasklubbarna om att få till en kommitté för FB-r. Robert är numera 
godkänd beskrivare och har hållit sin första beskrivning.   
 
§ 112 Riktlinjer för middagar för domare 
Riktlinjerna finns redan. Ett glas vin eller öl är det som gäller. 
 
§ 113 Årets spaniel och retriever statuter 
Har idag setts över och presenteras på hemsidan och medlemsmötet.   



§ 114 Klubbstuga 
Tas upp nästa möte om ev marktillgång mm.  
Björn har köpt material till fönstret i Tjälen.  
 
§ 115 Ansvarsområden 
Samtliga i styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas 
ut till alla i styrelsen för vidare bearbetning.  
 
§ 116 Ersättningsregler för viltspårsdomare 
Bordläggs till nästa möte då Gunsan är med.  
 
§ 117 Instruktörsutbildning 
Blir en instruktörsutbildning i Umeå. Barbro blir utbildare. Från sektionen går Helena 
Johansson, Anna Öhman, Susanne Stjernfeldt, Jonas Granström.  
 
§ 118 Medlemsmöte 25 november Forslunda 
12 anmälda förutom styrelsen hittills.  
Föredrag om klickerträning inleder.  
Därefter info från styrelsen. Snabb genomgång av den tidigare verksamhetsplanen 
och diskussion kring hur vi vill lägga upp kommande år.  
Statuterna för årets allround retriever och spaniel.  
Information från valberedningen angåendet läget.  
Funktionsbeskrivningsinformation från Robert. 
Björn fixar fika, Robert kokar kaffe te, Björn skriver ut statuter.  
Britt-Marie gör mackor.  
 
§ 119 Hemsida/Information 
Informationsflyers efterfrågas Björn kollar vad som finns centralt. Ev komplettera med 
någon flyer om vilka vi i Umeå är och sysslar med.  
 
§ 120 Apportören manusstopp 
Inget på agendan. 
 
§ 121 Övriga frågor 
Fråga uppe om att hyra inomhuslokal för träning i vinter. Behövs då någon som 
ansvarar och styr upp träningen. Frågan tas upp nästa möte igen.   
 
§ 122 Nästa möte 
Planeras preliminärt äga rum i Januari den 13:e i Djäkneboda. 18:30   
 
§ 123 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 
 
………………………………………….. ………………………………………… 
Vendela Jonasson    Björn Bjuggren 



 
Justerare: 
 
 
…………………………………………. 
Britt-Marie Nordgren 


