
 

SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2020-08-19,  kl 19.00 

Närvarande: Björn Bjuggren, IdaMaria Harnesk, Helena Tilly, Ann-Catrin Grönlund, Matilda 
Adolfsson, Marika Johansson, Susanne Stjernfeldt. 
Frånvarande: Kerstin Abbing, Julia Källestedt. 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Björn förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§ 3 Val av justerare för mötet 
Matilda Adolfsson valdes till justerare. 

§ 4 Föregående mötes protokoll 
IdaMaria Harnesk, Helena Tilly och Kerstin Abbing får i uppdrag att lägga ut lämplig information 
om kompetensutveckling i våra kommunikationskanaler. 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser 
● Vi diskuterar de inkomna skrivelserna. Skrivelserna läggs till handlingarna.  

Stockholmsmässan inställd 2020 
● Nya rutiner röntgen av leder 
● Remiss utställningsregler 

 
 



§ 6 Rapporter från verksamheterna 

Öppna träningar 
SSRK Umeåsektionen har arrangerat två öppna träningar med fokus på grundläggande 
apportering.  

Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god i sektionen.  

Spaniel 
Vi arrangerar ett Vattenprov och ett Nybörjarprov B i augusti. På vattenprovet startar 8 ekipage 
och på Nybörjarprov B är det 6 startande. Roger Marklund dömer båda proven.  

Retriever 
Information om praktisk jakt med PangPlask. Se beslut i punkt 11, övriga frågor.  

Tollare 
Genomför ett tollinjaktprov i 29-30 augusti. Det behövs fler funktionärer till detta prov. Styrelsen 
får i uppdrag att sprida ordet och får gärna ställa upp själva om de kan. 

Viltspår 
Det är mycket strul med anmälningsblanketter för viltspår. Vi diskuterar möjligheten att använda 
SSRK Prov. Marika Johansson kollar upp detta med huvudstyrelsen. Genomför både rörliga och 
ordinarie prov.  

FBR 
Nuvarande FBR-ansvarig önskar avlastning för att driva funktionsbeskrivningar i sektionen. 
Björn Bjuggren tar kontakt med Skellefteåsektionen angående möjligheter till ett samarbete.  

Utställning 
Planeringen med utställningen 2021 är i gång. Utställningen blir i Vännäs. Domare bokas inom 
kort utifrån medlemmarnas önskemål på domare. Matilda Adolfsson får i uppdrag att ta offerter 
för en rollup som kan användas vid utställning.  

Info/hemsida 
Ingen rapport.  



Utbildning 
Apporteringskursen blev inställd på grund av för få anmälda. Istället arrangerades två temakväll 
med apportering för medlemmarna. Jaktlydnadskursen har startat. Kursen med Helena Tilly är 
inte full än, vi belsutar därför att förlänga anmälningstiden till den 23 augusti.  

§ 7 Fysiska verksamheter i förhållande till coronaläget 
Inget nytt sedan senaste protokollet. 

§ 8  Båtansvariga i retriever-, spaniel- och tollargrupperna.  
Följande är båtansvariga: 
Retriever - Susanne Forssner  
Spaniel -  
Tollare - Susanne Stjernfeldt 
 
Styrelsen beslutar att kontaktuppgifter till alla båtansvariga ska finnas på sektionens hemsida 
för att medlemmar ska kunna låna båtarna. Båtarna skulle behöva märkas för att göra det tydligt 
att de tillhör SSRK.  

§ 9 Hur ser ni på behovet av en digital kalender för vår 
verksamhet, hur öppen ska den i så fall vara? 
Informationsansvariga ska skapa en ny digital kalender för sektionens verksamheter 
som kan ligga på sektionens webbsida. En person i respektive verksamhet ska ha 
skrivrättigheter i denna kalender. Om vi arrangerar prov där vilt används ska plats inte uppges i 
kalendern.  

§ 10 Nästa möte 
Fysiskt styrelsemöte den 6/10 och medlemsmöte 19/11. Vi diskuterar vad vi kan ha för aktivitet i 
samband med medlemsmötet. Alla i styrelsen får i uppdrag att fundera på lämplig aktivitet.  

§ 11 Övriga frågor 

Andjakt med PangPlask 
Styrelsen belsutar att erbjuda SSRK medlemmar andjakt i samarbete med PangPlask. Det blir 
premiär på kvällen 25/8 och en andra jakt på morgon 29/8. Ekonomiansvarig ska sätta in 
bidraget på 2000 kr till PangPlask. 
 



Inomhuslokal 
Susanne Stjernfeldt får i uppdrag att ta reda på vilka möjligheter vi har att hyra inomhuslokal via  
Studiefrämjandet.  
 

§ 12 Mötets avslutande  
Ordförande tackar alla som deltagit på mötet och förklarar mötet avslutat.  


