
Protokoll från  
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2019-03-26,  kl 18.30 

Kulturhuset Klossen, Ålidhems Centrum 

Närvarande: 
Kerstin Abbing 
Helena Tilly 
Ann-Catrin Grönlund 
Malin Bergenholm 
Björn Bjuggren 
Susanne Stjernfeldt, adjungerad 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Björn hälsade alla välkomna och öppnade därefter mötet. 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Mötet beslöt fastställa dagordningen. 

§ 3 Val av justerare för mötet 
Mötet beslöt välja Ann-Catrin till att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 4 Föregående mötes protokoll 
Mötet beslöt godkänna föregående mötes protokoll, från det konstituerande mötet, och lägga 
det till handlingarna. 

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser 
Inga skrivelser noterades. 

§ 6 Rapporter från verksamheterna, både genomförd och planerad 
verksamhet 

  
Ekonomi Noterades att ingenting har hänt med ekonomin sedan årsmötet och byte av 
kassör. 

Spaniel Det planeras ett WT för enbart spaniel. 

Retriever WT genomförs traditionsenligt 6/6. Höstprov planerat, kanske ett nybörjarprov 
därutöver. 

Tollare En apporterings kurs inklusive grund i tolling planeras, ett antal 
träningstillfällen. 

Viltspår Följer tidigare lagd plan. 

FBR Ingen rapport. 

Utställning Ingen rapport. 

Info/hemsida Ingen rapport 



Utbildning Osäkert ännu hur det blir, Susanne och IdaMaria skall gå igenom planering. 

§ 7 Byte av ekonomiprogram 
Ann-Catrin lyfte fråga om att byta ekonomiprogram till Fort Knox, ett program som kostar 
99:-/månad, men som är webbaserat och därmed möjligt för kassör att direkt sköta från 
oberoende dator. Vår tidigare bokföring kan läsas in i det nya programmet.  
Beslöts införskaffa programmet Fort Knox. 

§ 8  Viltspårs-SM 2020 
Bordlades 

§ 9 Fristartskort 
Bordlades 

§ 10 Instruktörspoäng 
Bordlades 

§ 11 Årets SSRK Fullmäktige  
Genomgång av motioner till Fullmäktige 2019 
1 Fullmäktige varje år: Tillstyrkes 
2 Ett gemensamt SSRK-medlemskap: Tillstyrkes 
3 Stambokföring av WT och Mocktrial: Avstyrkes 
4 WT som officiell tävling: Avstyrkes 
5 Apportören som nättidning: Tillstyrkes, med tillägget att enbart ha den som nättidning med 

möjlighet att även kunna välja få den på papper. 
6 Förkortad låsningsperiod för retrieverregler: Avstyrkes. 
7 Se över kostnader för stambokföring: Tillstyrkes. 

§ 12 Övriga frågor 
Inga frågor fanns. 

§ 13 Nästa möte 
Beslöts att nästa möte blir 2/5, klockan 18.30 
  
§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för ett snabbt och bra möte, och avslutade därefter detsamma. 

Vid pennan:…………………………………………………………………………………………. 
Björn Bjuggren 

Justeras:…………………………………………………………………………………………….... 
Ann-Catrin Grönlund


