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§ 124 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 
 
§ 125 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 126 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Gunsan att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 127 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
§ 128 Inkomna skrivelser 
Skrivelse till Västerbotten inkommen, överlåts till den avdelningen. 
 
§ 129 Rapport från verksamheterna 
Spaniel- Intresseförfrågan om spanielkurs, Gunsan fixar. Önskar få deltaga i wt den 
6e.  
Retriever- inget nytt. Fixar schema för träningskvällarna i sommar. 
Utbildning- Träff med studiefrämjandet. Omorganisering pågår. Vill gärna ha ett gott 
samarbete med SSRK. Viktigt att mål och syfte är tydligt samt att det är 
utannonserat. Björn och Lena forskar vidare i exakt vilka aktiviteter vi kan få stöd för. 
Ekonomi – Bokslut på gång.  
Viltspår – 21-22 maj kurs planerad. 5/6 uttagning till SM i Umeå i Hössjö. 21/8 
ordinarie viltspårsprov. Önskar få kvitto från de som anmäler sig att de har betalat.  
Utställning- Ej närvarande.    
 
§ 130 FB-r 
Robert rapporterar via mejl att beskrivarutbildningen för Barbro fortfarande gäller.  
 
§ 131 Klubbstuga 
Björn har lagat fönstret i Tjälen.  
Gunsan har försök ta reda på vilka som äger mark i Piparböle samt ett ställe i 
Överboda.   
 
§ 132 Ansvarsområden 



Samtliga i styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas 
ut till alla i styrelsen för vidare bearbetning.  
 
§ 133 Ersättningsregler för viltspårsdomare 
Bordläggs till nästa möte.  
 
§ 134 Årsmöte 
Alla gör verksamhetsplan och berättelse skickas till Vendela inom en vecka. 
 
§ 135 Utbildning 
Lena och Vendela lägger ut info om kommande kurser. 
 
§ 136 Hemsida/Information 
Informationsflyers efterfrågas Björn kollar vad som finns centralt. Ev komplettera med 
någon flyer om vilka vi i Umeå är och sysslar med. Robert kontaktar webban för en 
FB-r blänkare.  
 
§ 137 Apportören manusstopp 
Inget på agendan. 
 
§ 138 Övriga frågor 
Fråga uppe om att hyra inomhuslokal för träning i vinter. Intresse fanns på 
medlemsmötet. Björn kan tänka sig att ansvara för en del träningar. 3:e och 17e 
februari, 9e 23e mars.    
 
§ 139 Nästa möte 
10 februari onsdag 18.30 NCC 
 
§ 140 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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