
SSRK Umeåsektionen 
Protokoll från Styrelsemöte 2022-04-19  kl 19.00 
 
Närvarande:  
 
Björn Bjuggren 
Susanne Stjernfeldt 
Helena Tilly 
Ann-Catrin Grönlund 
Hanna Fransson Justerare 
Linnea Ögren 
Sandra Prinen Dassoum Sekreterare  
 
 
Inkommande och utgående skrivelser  

- Instruktörsutbildning 
Anmälan ligger nu ute om kommande instruktörsutbildning, genomgång av framtida behov 
av instruktörer inom klubben och förfrågan om någon i styrelsen skulle vara intresserad 
framgent. 
 
Rapporter från/beslut kring 
  

- Ekonomi: För närvarande 87 000 kr på kontot. Mer intäkter förväntas efter 
valpkurser, Instruktionskurs och temakvällar.  

- Retriever: WT för 2022 bestämda. 3st i Skellefteå, Dirigera medlemmar intresserade 
av WT till dessa. Ut med information via våra tekniska informationskanaler. WT Umeå 
6/6-2023 

- Tollare: Träff Tollare Västerbotten helgen v.16  
- Viltspår: Planering pågår för kommande viltspårskurser. Domare knutna till SSRK 

tillfrågade om de har möjlighet att delta, ingen har möjlighet i detta nu. Disskution 
om vi kan fråga Leif Roth om han har möjlighet att hjälpa oss och i framtiden även 
vara med och döma viltspår för SSRK:s räkning.  

- FBR: Sandra skall ta kontakt med Robert för en avlämning och planering av ett FBR 
under hösten 2022.   

- Utbildning: Valpkurs och grundapporteringskurs är på gång. Funderingar kring fler 
temakvällar både i fysisk form och via zoom framgent. Möjligen även i samarbete 
med studiefrämjandet.  

- Info/hemsida: Instagramkonto är på gång, där planeras läggas ut löpande 
information om vad som händer i klubben. Men även bilder från 
prov/tävlingar/temakvällar och kurser. 

 
 
 
Öppna träningar: 
Förslag till rasklubbarna från SSRK är följande: 
Flat: Maj 
Labrador: Juni 
Golden retriever: Juli 
Spaniel: Augusti 
Tollare/SSRK: September 
 



Utskick med förslag med möjlighet att invända görs i närtid. 
 
Flatmästerskapen:  
Anordnas 12-14 augusti. Flatklubben önskar ett fysiskt möte med oss angående 

mästerskapen där de kan informera oss om tävlingarna och struktur. Kan 
komma att behöva hjälp med funktionärer från oss. Ytterligare information 
kommer. 

 
Övriga frågor: 
Kick-off dag den 22 Maj för SSRK. Information ut på hemsidan. Alla medlemmar välkomna,  
 
Nästa möte: 
3 Maj kl:19:00 via zoom 
 
 
Mötet avslutas. 


