
 
 
 
 

Protokoll från mailmöte 
Västerbottensavdelningen  

 
Datum: Mailmöte 02/17     Plats: Cyberrymden 
 
 
§ 1  Mötets öppnande  

 
§ 2  Fastställande av dagordning 
 
§ 3  Val av protokolljusterare 
 Vald justerare: Björn B  
 
§ 4  Föregående protokoll 
 Genomlästes och lades till handlingarna. 
 
§ 5  Inkomna skrivelser 

Alla inkomna skrivelser har skickats ut till alla styrelsemedlemmar. ”SKK:s 
organisationsutredning” diskuteras på årsmötet. Länkar: 
 
SKK: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-
organisation/kommitteer/skks-organisationsutredning/ 
 
Enkät: http://www.anpdm.com/public/run-
survey.aspx?Id=4144584576464A58427940&SessionId=nl1vvwgapcgz5w
2a21lnxnmv&Type=&PreviousPage=424750447640 
 
Svar ska vara inne den 31 mars, så det blir en uppgift för den nya 
styrelsen.  

 
§ 7     Jaktprovsansvarig retriever 

Jaktprovsannonser till Apportören? 
Inkommit förslag: Samarbete WT- mästare? Två test i vardera sektionen, 
två bästa räknas? 

 
§ 8     Jaktprovsansvarig spaniel 
 Jaktprovsannons till Apportören? 
 
§ 9  Utbildningsansvarig 

Önskemål från Pär Marklund, Umeå, att få bli certifierad som instruktör. 
Innebär att han går kurs vid nästa tillfälle där den anordnas i Sverige. 
Beslut från avdelningsstyrelsen önskas. /LB 
Frågeställningen tas upp på årsmötet. 

 
§ 10  Utställningsansvarig 
 Utställningsannons Skellefteå insänd. Tack Britt-Marie! 

Enligt HS-protokoll kommer vi att få en skrivelse ang. vårt beslut att ställa 
in utställningarna 2018. 
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§ 11  Viltspårsansvarig 
 Annons till Apportören insänd. 
 
 
§ 12  Apportören 
 Nästa manusstopp 15 april.  

Material ska vara inskickat 1v innan manusstopp. 
 
§ 13  Övriga frågor 

• Ny avdelningsstyrelse 
 
Enligt protokoll ska förslag på styrelse ha inkommit till avdelningen senast 31 
januari. 
Avgående är ordf, vice ordf., kassör, adjungerad utb.ansvarig, 
utställningsansvarig 
Så här ser det ut nu: 
Ordförande: Ingrid B avgår Björn har meddelat att han kan tänka sig att ta 
ordf. posten. TACK! 
Vice ordförande: ?  
Sekreterare/postmottagare Susanna Johansson Ställer upp igen 2 år 
Jaktansvarig Retriever Susanna Johansson Ställer upp igen 2 år 
Jaktansvarig Spaniel Daniel Stenborg 1 år kvar 
Viltspåransvarig Gunhild Björne 1 år kvar 
Ledamot Lovisa Olsson 1 år kvar 
Kassör Ulrika Larefalk Omväljes? 
Utställningsansvarig Vakant  
Utbildningsansvarig, adjungerad Lena Boström avgår från sektionen, således 
även i avdelningen. (en person kan väl endast adjungeras till en styrelse ett 
år i taget?) /LB 
Suppleanter Carola Bergström Ställer upp 1 år Robert Bohman ? 
Ingrid B kan vara hemsidesansvarig om så önskas 
Revisorer Birgitta Holmquist Maria Holmgren 
Revisorssuppleant Katarina Nordström 
 
 

• Årsmötet den 5 mars kl. 15.00 i Umeå 
Lokal: Studiefrämjandet 
Annons införd på VB-sidan. 
 

• Unghundsderbyt 
Allmän åsikt tycks vara att arrangemanget är för stort för oss. 

 
 
§ 14  Nästa möte 
 Kl 14.00. 1 timme före årsmötet. 
.  
§ 15  Mötets avslutande 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
 
Ingrid Björne       Björn Bjuggren 
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