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SSRK Umeåsektionen 

Protokoll Styrelsemöte 19:00, 2023-03-14, Kulturhuset Klossen, Ålidhem 

Närvarande:  

Björn Bjuggren, Susanne Stjernfeldt, Ann-Catrin Grönlund, Hanna Fransson, Madeleine 
Rutberg, Marika Johansson, Joline Samuelsson, Isabelle Olsson, Sandra Dassoum. 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Fastställd 

§ 3 Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Sandra Dassoum. Justerare: Hanna Fransson 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Under årsmötet tidigare i år togs upp:  

• Ekonomin blev kraftigt påverkad 2022, kassan halverades så gott som, detta bör vi få 
bukt med under 2023.  

• Ny struktur och nya styrelsemedlemmar för Umeå sektionen. 

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser 

• Anders Wahlberg, domare Tollare Norr, har avauktoriserats som domare. Ytterligare 
domare i SSRK har också blivit avauktoriserade av olika anledningar, domarbristen 
fortsätter således.  

• Funktionärsträffen SSRK 22–23/4 på Scandic i Upplands Väsby. 

§6 Lite föreningskunskap. 

Björn går igenom strukturen i SSRK, vilka avdelningar och sektioner som finns och hur det 
fungerar organisatoriskt, ekonomiskt och regelmässigt. 

§ 7 Rapporter från/beslut kring 

▪ Ekonomi: Kursintäkter är på väg in, kassa nu på vår avdelning 31 000 kr, elen fortsatt dyr. 
Kostnaderna måsta bantas samtidigt som intäkterna behöver öka.  

▪ Retriever 

Utbildning inför B-prov snart. 

▪ FBR 

Nya rosetter har köpts in. 

▪ Utställning 

Avdelningen har fått 20 000 kr från huvudstyrelsen för att utföra en lite mer påkostad klubb-
show.                                     

▪ Utbildning 
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Temakvällar i stället för hela kurser 2023 är möjligen en väg att gå för att få in pengar till 
klubben.   

▪ Info/hemsida 

Information på hemsidan och Facebook går ut löpande om vårens kurser, Informationen går 
även ut på Instagram. Här kan också framtida kurser och temakvällar läggas ut. Om man har 
några önskningar, kontakta Hanna Fransson. 

§ 8 Framtidstankar för sektionen, en ekonomiskt hållbar plan. Kanske dags att se 
möjligheter på litet längre sikt. 

• Utforska om billigare träningsanläggningar för vårens träningar och möten inom 
klubben.  

• Vi tar nu 50 kr för öppna träningar, skall detta höjas? 
• Frivillig swish vid öppna träningar i sommar för att få in pengar till kassan, Björn lyfter 

frågan med rasklubbarna.  
• Kan vi börja sälja saker under aktiviteter så som tex. Lotter, kakor osv. för att få in 

pengar till sektionen?  

§ 9 Rasklubbarnas verksamhetsplaner, gemensam öppen almanacka? 

Hör med Spanielklubben om de har egna kurser i vår/sommar. 

§ 10 Val av ledamöter till Avdelningsstyrelsen och val av sekreterare till Umeå sektionen. 

Hanna Fransson utsågs till sekreterare i Umeåsektionen. Hanna ställer även upp för val till 
avdelningsstyrelsen tillsammans med Björn och Kerstin. 

§ 11 Öppna träningar barmark. Förslag till fördelning mellan rasklubbar 

Förslag för våren 2023: 

Maj - Goldenklubben 

Juni - Flatklubben 

Juli - sommarlov 

Augusti - Labradorklubben 

September - SSRK/Tollarklubben 

Björn kontaktar rasklubbarna och efterhör om upplägget kan genomföras. 

§ 12 Typ ”kick-off” i vår? 
Hamptjärn i Maj bokas preliminärt in den 21/5 2023. Vi kommer att vid annat möte 
bestämma om vad vi har för aktiviteter under kick-off. Bakluckeloppis? Kortare viltspår? Sälja 
korv och dricka? Sponsring? Kan vi baka själva och sälja? 

§ 13 Mailadresser till verksamhetsansvariga på hemsidan 
Allas mailadresser är uppdaterade i mailkedjan Björn skicka ut till. 

§ 14 Övriga frågor Fanns inga. 

 



3 
 

§ 12 Nästa möte 

Torsdag 20/4 klockan 19.00 digitalt via Zoom. Hanna ordnar med möteslänk till mötet. Björn 
skickar ut kallelse och dagordning inför mötet.  

§ 13 Avslutning av mötet 

Ordföranden tackade ledamöterna för ett bra möte och avslutade därmed detsamma. 

 
_________________________________         ___________________________________ 
Sandra Dassoum, sekr t o m § 9           Madeleine Rutberg, sekr fr o m § 10 

     

 
_________________________________          ________________________________    
Hanna Fransson, justerare                                    Björn Bjuggren, mötesordförande 

    

 
 


