
 

 
SSRK Västerbotten 
Styrelsemöte per telefon 2020-11-04 klockan 19.00 
 
Deltagare: 
Ingrid Björne 
Helena Marklund 
Björn Bjuggren 

Kerstin Abbing (avvek lite tidigare) 
Gunhild Björne 
Peter Burström 
Mathilda Adolfsson (kom lite sent) 

 

Dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 
§ 3 Val av sekreterare och justerare för mötet - Helena Marklund sekreterare 

och Ingrid Björne justerare jämte ordförande. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 5 Inkommande och utgående skrivelser - Årsmöten har fått uppskov för 

detta år kommer att ske 21/3 för två år, planen är att vara i Skellefteå om det 
går att träffas fysiskt.  

 
§ 6 Rapporter från sektionernas verksamhet, både genomförd och 

planerad verksamhet 
▪ Ekonomi – Ingen rapport denna gång.  
▪ Spaniel - Klent intresse men det finns en liten grupp som startat 

igång i Skellefteå. Umeå har haft flera prov och träningar. 
▪ Retriever – Skellefteå har haft 3 B-prov och ett WT samt några 

jaktträningsgrupper och kurser. Umeå B-provet blev inställt detta år 
▪ Tollare – Umeå hade ett tvådagars prov.   
▪ Viltspår – Skellefteå ca 40 spårprov. Ingen uppgift för Umeå. 
▪ FBR - Umeå har anordnat en beskrivning. Flera personer i Skellefteå 

är intresserade av att utbilda sig framöver.  
▪ Utställning – Allt inställ på grund av Covid-19 under 2020. 2021 är 

Umeå ansvarig för utställning 5/9. Planer på jubileumsutställning 2023 
med en tvådagars utställning. 
Önskemål om att hitta utställningsplats mitt mellan Umeå och 
Skellefteå. Eventuell omröstning av datum på Facebook hade Mathilda 
som förslag.  

▪ Info/hemsida - Ingrid efterlyser information att lägga in på 
hemsidan. Vi måste vara noggranna med att skicka information om 
alla aktiviteter från båda sektionerna.  

▪ Utbildning – Vi saknar bland annat domare och provledare för 
framtida prov och måste därför försöka utbilda fler personer. Förslag 
på att göra inlägg på hemsidan för att be intresserade att anmäla 
intresse för att få gå utbildningarna. Beslut: Respektive sektion måste 
skriva ihop en sökesannons för att kunna publicera på våra tre 
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hemsidor för att nå ut till intresserade. Umeåsektionen är i behov av 
att utbilda en CUA för utställningar. 

 
§ 7  Viltspårs-SM 2021 – Första telefonmöte nu i november för planering 

eftersom 2020 blev inställt på grund av Covid-19. Planen är att det ska vara 
strax utanför Piteå.   

 
§ 8 Användning av avdelningens hemsida – Kommunikationen till Ingrid om 

hemsidan behöver förbättras.  
 
§ 9 Årsmöte 2020 och 2021-03-21 Planering inför årsmötet på möte i mitten av 

januari. Valberedning – Ulrika och Renee?  
 
§ 10 Övriga frågor - Inga övriga frågor 
 
§8 Nästa möte - 12/1 2021 Respektive sektion funderar på vilka personer som 

kan tänkas vara med i styrelsen för nästa år.  
  
§ 9 Mötet avslutades   
 
 


