
SSRK Umeåsektionen styrelsemöte 
2020-01-15  kl 18.30 
Närvarande: Robert, Susanne, IdaMaria, Björn, Ann-Catrin 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

§ 3 Val av justerare för mötet 
Robert väljs till mötets justerare. 

§4 Val av protokollförare för mötet 
IdaMaria väljs till sekreterare för mötet. 

§ 5 Föregående mötes protokoll 
Minnesanteckningar från medlemsmötet lästes upp.  

§ 6 Inkommande och utgående skrivelser 
Information om att rapportering från våra genomförda b-prov 2018 och 2019 saknas 
hos HS. Även inrapportering av årets b-prov saknas.  

§ 7      Rapporter 
Rapporter från verksamheterna. Alla områden ska skicka in verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan snarast till styrelsemailen/ordförande.  
 

● Ekonomi - Ekonomin är stabil. 
● Spaniel  
● Retriever 
● Tollare  

Susanne har varit på en utbildningsdag för provledare. 
● Viltspår 
● FBR - Robert ska på en kalibreringshelg för alla funktionsbeskrivare.  
● Utställning  
● Utbildning 
● Info/hemsida 

 

§ 8 Viltspårs-SM 2020, status 
Planeringen inför viltspårs-SM fortlöper enligt plan.  



§ 9 Valberedning 
Valberedningen för avdelningen har kommit med ett förslag på styrelsemedlemmar 
för 2020. Umeåsektionen saknar valberedning för 2020. 

§ 10 Beslut i utbildningsfrågor  
Vi har inte hittat en inomhuslokal för att ha en valpkurs under vinter/våren därför 
kommer vi inte erbjuda det.  
Styrelsen diskuterar olika utbildningsförslag. 
 
Styrelsen beslutar att erbjuda följande kurser: 
Våren 2020 

● Jaktlydnadskurs för spaniel och retriever, flera tillfällen. 
● Grundläggande apporteringskurs för spaniel och retriever, flera tillfällen. 
● Jaktkurs retriever med Eva Thorén Söderström, helgkurs i maj. 
● Jaktkurs spaniel och retriever med Helena Tilly, heldagskurs. 
● Viltspårskurs 

 
Hösten 2020 

● Jaktkurs spaniel och retriever med Helena Tilly, 5 tillfällen. 
● Valpkurs 

 
Var tydlig med kriterierna för respektive kurs när de annonseras.  
Bindande anmälan till alla kurser. 
Prio ordning för kursen med Eva: 
SSRK i Västerbotten 
Lokala rasklubbar  
SSRK medlemmar i andra län 
 
Sista anmälningsdatum till alla kurser och lotta om det är fler anmälningar än platser 
på kurserna.  

§ 11 Prova på dag 
Det finns planer att anordna en prova-på-dag i samarbete med Flatcoated retriever 
klubben och övriga rasklubbar i Västerbottens inland. Syftet är att få medlemmarna 
mer engagerade och peppade. Det är viktigt att visa att vi är klubbar för hela länet. 

§ 13    Mötesdatum för 2020 
Årsmöte är den 27 februari 2020 kl 19.00. Vi försöker hitta en lokal där medlemmarna 
kan ha med hundar. Styrelsen beslutar att lotta ut presentkort på del av startavgift 
eller kurs vid årsmötet. Styrelsemöten: 26 mars (bestäm öppna träningar och 
sommarträningar), 6 maj.  

§ 14 Övriga frågor 
● Mailadresser till styrelsen 

Vi går igenom att styrelsemailen är korrekt.  
● Årets allroundhundar 



Vi ska annonsera om årets allroundhundar på hemsidan 2019. Sista dag att 
skicka in resultat är 13 februari 
 

§ 15 Mötets avslutande  
Ordförande avslutar mötet och tackar för ett trevligt möte.  


