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§1 Mötets öppnande
• Ordförande Ingrid Björne förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av dagordning
• Några tillägg/justeringar gjordes, varefter dagordningen fastställdes.
§3 Val av protokolljusterare
• Ordförande Ingrid Björne samt Gunhild Björne valdes till protokolljusterare.
§4 Val av sekreterare och postmottagare
• Till avdelningens sekreterare jämte postmottagare för 2012 valdes Susanna
Johansson.
§5 Val av kassör
• Till avdelningens kassör valdes Ulrika Larefalk.
§6 Val av utbildningsansvarig
• Barbro Cederquist-Marklund blir adjungerad till styrelsen.
§7 Val av vice ordförande
• Till avdelningens vice ordförande valdes Daniel Brännström
§8 Val av Utställningsansvarig
• Till avdelningens utställningsansvariga valdes Britt-Marie Nordgren.
§9 Val av Jaktprovsansvarig retriever.
• Till avdelningens jaktprovsansvariga för retriever valdes Susanna Johansson.
§10 Val av Jaktprovsansvarig spaniel
• Till avdelningens jaktprovsansvarige för spaniel valdes Daniel Stenborg.
§11 Val av viltspårsansvarig
• Till avdelningens viltspårsansvariga valdes Gunhild Björne.
§12 Beslut om firmatecknare
• Firmatecknare är ordförande Ingrid Björne och kassör Ulrika Larefalk var för sig.

§13 Övriga frågor
• Lena Lundmark berättade att det framkommit att medlemmarna vill anmäla till
utställningarna direkt via anmälningsformulär på sektionernas samt avdelningens
hemsidor.
• L L ålades att kolla upp om man kan ladda ned ett tillägg/uppdatering till
katalogprogrammet som avdelningen köpt in i fjol. (Katalogprogrammets tillägg kan
hämta alla uppgifter direkt från SKK's databas genom att hundens reg.nr anges)
• Om Lena inte får det att fungera så ska Daniel Stenborg hjälpa Lena att utforma
anmälningsformulär att ha på hemsidorna.
• Britt-Marie Nordgren hade fått uppgift om att en ringsekreteraraspirant ville närvara vid
Skellefteåsektionens utställning i maj. Det krävs att Skellefteåsektionen har en
ringsekreterare som är auktoriserad att godkänna aspiranter. Skellefteåsektionen skall
kontakta Britt-Marie när de haft nästa styrelsemöte för vidare information.
§14 Nästa möte
• Nästa möte blir i Robersfors, Studiefrämjandet. Datum: 15 april 2012 kl 13.00.
Avd. möte samt redogörelse för funktionärsmötet.
• Sektionernas styrelser ser till att ”deras” funktionärer blir kallade till mötet.
§15 Mötets avslutande
• Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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