
SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2022-01-20, kl 19.00, Zoom

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

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

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av sekreterare och justerare för mötet
IdaMaria Harnesk valdes till sekreterare. Helena Tilly valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser
● Restriktionsläget
● Höjd milersättning - denna punkt tar vi upp för diskussion under rapport från ekonomi.

Skrivelserna läggs till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner
Vi går igenom verksamheterna för föregående år och verksamhetsplaner för kommande år
inom respektive verksamhet.

● Ekonomi

Ann-Catrin Grönlund ger en rapport om hur det går med bokföringen och resultatet för

året.

Styrelsen beslutar att följa SKK:s riktlinjer för en höjning av milersättning.

● Spaniel



● Retriever

● Tollare

● Viltspår

● FBR

● Utställning

● Utbildning

Vi har bara fått tre anmälda till valpkursen som startar under våren. Vi hjälps åt att

sprida kursen och tror på fler anmälningar.

● Info/hemsida

§ 7 Kursförfrågan
Förfrågan har inkommit från extern instruktör om vi vill anlita denne i år. Styrelsen beslutar att
avvakta med bokningar av träningsdagar & instruktörer tillsvidare.

§ 8 Förslag till enkät för medlemmar
Förslaget är att skicka ut en enkät till våra medlemmar kring förväntningar på sektionens
verksamhet, hur de vill vara aktiva i föreningen och hur de vill aktivera sig med sin spaniel
eller retriever. Susanne Stjernfeldt och IdaMaria Harnesk får ansvaret att samla ihop lämpliga
frågor, alla verksamheter får i uppdrag att komma med förslag på relevanta frågor.

§ 9 Restriktioner, smittspridning, öppna träningar
Styrelsen beslutar att begränsa antalet deltagare på Forslunda till 10 deltagare och i större
lokal (t ex stall Peka) begränsar vi till 15 deltagare.

§ 10 Årsmöte 2022
● Datumet och tidpunkt

Torsdag 24 februari. Klockan 19.00
● Fysiskt (plats?) eller digitalt

Digital möte.
● Övrigt

Vi lägger upp en möteslänk på sektionens hemsida inför årsmötet.

§ 11 Övriga frågor
Umeåsektionen måste ha ett förslag på valberedare till avdelningen. Björn Bjuggren tar
kontakt med möjliga kandidater.

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackar för deltagandet, önskar alla en trevlig kväll och avslutar mötet.




