
 

SSRK Västerbotten 

Protokoll för styrelsemöte per telefon 2019-06-18 klockan 19.00 

 

§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 
§ 2b Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Helena Marklund. 
 
§ 3 Val av justerare för mötet 

Kerstin Abbing och Ingrid Björne valdes att tillsammans med ordförande 
justera protokollet.  

 
§ 4 Föregående mötesprotokoll  
 Lades till handlingarna 
 
§ 5 Inkommande och utgående skrivelser 

Umeåsektionen har inte skickat in blankett för medlemskollen, Björn 
kollar upp det. 

 
§ 6 Rapporter från sektionernas verksamhet, både genomförd och 

planerad verksamhet 
• Ekonomi – Både Skellefteå och Umeå har stabil ekonomi. Vi 

beslutade att det är okej att kassören beställer en ny användare 
till ekonomiprogrammet Fort Knox för avdelningens räkning, 
kostnad 1100kr/år.  

• Spaniel – Skellefteå har inget att rapportera. Umeå har många 
hundar på träningarna även ekipage från Skellefteåtrakten. WT 
planeras den 18/8.  

• Retriever – Skellefteå hade ett WT i maj med ca 30 startande. 
WT 6/7 nästan 40 startande anmälda. Jaktprov planeras i år i 
juli, augusti, och september.  – Umeå har dubbelprov i höst. Man 
har även haft WT med 31 startande. 

• Tollare – Skellefteå, ingen speciell tollingverksamhet. – Umeå 
har tollingprov, två dagar, alla klasser, den sista helgen i augusti. 

• Viltspår -Skellefteå ordnar ordinarie prov i juli samt flera rörliga 
prov. Jobbar inför SM 2020. – Umeå har ordinarie prov 11/8. Vi 
behöver fler domare! Förslag önskas. Startavgiften, 1400 kr, för 
Västerbottens ekipage till Viltspår SM, betalas av avdelningen. 

• FBR - Den enda utbildade funktionsbeskrivare som finns inom 
avdelningen är Robert Boman. Inför nästa möte vore det bra 
med förslag på personer som kan tänkas utbilda sig till 
funktionsbeskrivare. Björn bjuder in Robert till nästa 
avdelningsmöte.  
 



• Utställning - Skellefteå hade en inofficiell utställning i Byske den 
18/5 med drygt 100 hundar anmälda. – Umeå håller ordinarie 
officiell utställning i höst i Vännäs med samarbete med 
Västernorrland. 

• Info/hemsida – Informationen uppdateras så fort den kommer 
Ingrid till handa. Ingrid efterfrågar mer kontinuerlig information 
som kan läggas ut på hemsidan. 

• Utbildning – Vi pratade lite om provledarutbildning. Förhoppning 
finns om att Bertil Furberg kan hålla utbildning i höst  

 
§ 7  Viltspårs-SM 2020  

Rapportgruppen har haft sitt första möte i Piteå. De behöver ett lån under 
2019 på 2 500 kr per avdelning, Västerbotten och Norrbotten. Vi beslutar 
att Västerbottensavdelningen ska bevilja lånet på 2 500 kr.  
Sponsorer behövs för arrangemanget.  

  
§ 8 Utställningarnas framtid 

Önskemål finns om officiell utställning varje år. Beslöts att 
utställningsfrågan tas upp på nästa avdelningsmöte. 

 
§ 9 Rapporter från funktionärsträff och fullmäktigemöte 

• Ingrid var på avel. Utförlig rapport därifrån finns i apportören. 
Ingrid skickar de ppt hon fått via mail.  

• Gunhild var på viltspår. Gunhild skickar ut information.  

• Susanna var på retriever. 

• Kerstin var på Spaniel och har skickat info till avdelningsstyrelsen 
samt sektionsstyrelserna. 

• Björn var på fullmäktige. Information finns i apportören.  Höjd 
medlemsavgift på 50kr. 40kr av dem går till avdelningarna.  

 
§ 10 Övriga frågor: 

Ungdomssektion önskas för att locka fler ungdomar från Skellefteå. Vi vill 
gärna gynna ungdomsverksamhet så vi får diskutera det vidare i 
respektive sektion.  

 
§ 11 Nästa möte  
 Planeras in i början av oktober, Björn skickar ut kallelse. 
  
§ 12 Mötets avslutande  
 

Skelllefteå 190618    Justeras 

________________________                              ________________________________ 

Helena Marklund   Kerstin Abbing  

    ________________________________ 

    Björn Bjuggren 

 ________________________________ 

Ingrid Björne 

 

 

 


