
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2023-01-17 
Närvarande: Björn Bjuggren, Kerstin Abbing, Ann-Catrin Grönlund, Helena Tilly, Susanne 
Stjernfelt, Marika Johansson, Hanna Fransson, Sandra Prinsén Dassoum, Ida Maria Harnesk
 Dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Björn Bjuggren, ordförande öppnade mötet 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
Mötet faställde föreslagen dagordning  
 
§ 3 Val av sekreterare och justerare för mötet 
Till sekreterare valdes Susanne och att jämte ordförande justera protokollet Kerstin. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Lades till handlingarna 
 
§ 5 Inkommande och utgående skrivelser  

• Följande provledare för Tollingjaktprov har certifierats i Västerbotten, Björn Bjuggren, 
Susanne Stjernfelt, Ulrica Bergström, Marie Häggström, Camilla Sjögren 

• Det är nyheter när det gäller tillgång till medlemsregistret, 20230301 så övergår 
SSRKs medlemsregister till SKK. De som kommer kunna begära ut medlemslista är: 
sekreterare, utställningsansvarig, FB-R ansvarig, Jaktprovsansvarig för Retriever, 
Tolling samt Spaniel. 

 
§ 6 Rapporter från/beslut kring (det mesta kanske hamnar under punkt 7) 
  

▪ Ekonomi vi har fått ökade kostnader och minskade inkomster, vi 
behöver vara mer noggranna framöver med att vi försöker få en 
budget som går ihop vid olika aktiviteter. Vi behöver minska våra 
kostnader!  

▪ Spaniel 
▪ Retriever 
▪ Tollare  
▪ Viltspår 
▪ FBR Pia Keyser kommer att kontakta ansvarig för FBR Sandra och 

erbjuda stöd  
▪ Utställning  
▪ Utbildning 

Lotta Byström har tagit kontakt och frågat om SSRK är intresserade av 
att anlita henne som instruktör 3–4/6. Beslut att om det går att få en 
budget och intresse finns anlita Lotta. Susanne ansvarar. 

▪ Info/hemsida 
 
 
§ 7                      Genomgång av verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplan 2023,  
                           med tillägg och rättelser. Björn ansvarar för att rätta samt distribuera 
                           denna i tid till revisorer. 
 
 
 



§ 8 Hundförbudstiden, lösa hundar, dispens, rapportering. En skrivelse har inkommit 
gällande detta, diskussion pågår inom SSRK samt rasklubbar, hur det ska tolkas och hur och 
när aktiviteter ska anmälas till polis och SSRK/SKK. Vi återkommer till frågan. 
 
§ 9 Samplanering med våra rasklubbar. Hänskjuts till årsmötet. 
 
§ 10 Vårt årsmöte 16/2 kl. 19:00, Klossen. Kan vi beställa fika via Klossen. Björn ansvarar.  
           Helena håller en föreläsning om ca 30–40 min, tema ”Valpen – flera vägar till målet!” 
 
§ 11 Övriga frågor 

• Allround retriever samt spaniel. Hanna ansvarar för att sammanställa, och fixa 
diplom. Ann-Catrin fixar 2 presentkort á 400 kr. 

• Fristartskort, som tack till kommissarie samt provledare vid jaktprov (innebär 
avgiften betald till ett jaktprov anordnat av avdelningen)  

• Björn har kontaktat valberedningen för att säkerställa att deras arbete är 
igång.  

  
 
§ 12      Nästa möte blir årsmötet 16/2 (nytt datum utifrån hänsynstagande till Svenska 

Rallyt) 
 
 
§ 13     Avslutning av mötet  
 
 
____________________________ 
Susanne Stjernfeldt  
 
_____________________________        ______________________ 
Björn Bjuggren                                     Kerstin Abbing  
 


