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Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 
Plats: Sundsvall 
 
Närvarande ledamöter: 
Britt-Marie Edfors Ordförande  
Carina Östberg Utställnings ansvarig  
Agneta Östlund Retriever ansvarig  
Ingela Norrby Viltspårs ansvarig + Face Book ansvarig  
Vice ordförande Jenny Lundin Spaniel ansvarig 
Agneta Olofsson Kassör   
Viktoria Martinusen Sekreterare + Utbildnings ansvarig 
 
Närvarande från sektionen 
Margot Engström Örnsköldsvik  
Margareta Sjödin Örnsköldsvik 
 
 
§ 38 Mötets öppnande 
Ordförande Britt-Marie Edfors hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 39 Val av justerare 
Carina Östberg och Ingela Norrby valdes till justerare. 
 
§ 40 Godkännande av dagordningen 
Beslut att godkänna föreslagen dagordning efter några tillägg. 
 
§ 41 Föregående mötesprotokoll 
Beslut att godkänna Protokoll 2 - 24 april 2015 och lägga det till handlingarna efter att 

vi strukit Margareta Sjödin från protokollet då hon inte deltog.  

§ 42 Skrivelser 
Inkommande: 
Årsprotokoll för Härnösands sektion 2015-04-09 
 
Från kansliet 
V 11 Ingen post 
V 12 Protokoll HS per capsulam  
V 13 Ingen post  
V 14 Medlemsstatistik per 2015-03-31 
V 15 Inbjudan till SM Viltspår 2015 
V 16 Ingen post 
V 17 Jubileumsrosetter Information 
        Anmäl ert intresse- nordiska viltspårsmästerskapet 2015 
        Viltspår Auktorisationer/extriördomare Exteriör 
        Förfrågan från SRD-K om ögonmatrial 
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Övrig post    
V 17  Annika Jonsson Angående prov i September 
      
Utgående:  
Till kansliet: SSRK-VN Årsmöte protokoll 2 2015 03 24 
Till sektionerna: SSRK-VN Årsmöte protokoll 2 2015 03 24 
Till webbansvarige: SSRK-VN Årsmöte protokoll 2 2015 03 24 
 
§ 43 Retriever/Nordvik 
Enligt rapport genomfördes den 26/4 2015 Working test i Nordvik. En dubbel ruta fick 
anordnas pga. bortfall. Med 20 funktionärer, 3 domare och 58 deltagare fungerade 
allt väl, klassvinnare i tre klasser. Royal hade sponsrat med mycket priser vilket var 
uppskattat. Bilder från dagen skall skickas till webbansvarige.  
 
WT domarutbildningen fick ställas in då det var för få intresserade.  
 
Vilka som kommer representera Västernorrland i Lag SM är inte riktigt klart. Träning 
kommer ske på var sitt håll, ett lag i Ånge och ett lag i Örnsköldsviks. Lottning 
kommer avgöra vilka som kommer med i laget. Anmälningsavgiften skall vara inne i 
juni. 
  
§ 44 Retriever/Kommande jaktprov 
Örnsköldsvik har svårt att få till jaktprov 19-20 september 2015. Funktionärer saknas 
och upplevs mycket svårt att hitta och om det inte lyckas att få ihop alla funktionärer 
så måste provet ställas in. Ordförande skall göra fortsatta försök. 
 
Förslag om att skapa en Retriever/spaniel grupp som kan hjälpa varandra då det är 
ett återkommande problem att få ihop funktionärer. En arbetsgrupp som arbetar 
tillsammans oavsett raser och för att få med duktiga/engagerade 
hundägare/tävlande.  
 
§ 45 Viltspår 
Sista anmälningsdag till Nordiska Viltspårsmästerskapen är den 3 maj. (SSRK NVM 
sista helgen i augusti)  
 
Preliminär uttagning till Viltspårs SM är den 13 juni 2015 i Örnsköldsvik. (SSRK SM 
första helgen i augusti)  
 
Stöttning finns från Viltspårkommittén för att arbeta för att få in nya domare. En idé 
som Ingela arbetar med är att skaffa "adoptivdomare" från andra klubbar. Eftersom 
de inte får byta rasklubb så får vi arbeta för att de vill samarbeta med oss i stället. 
Utbildning är något som efterfrågas av domarna själva och Viltspårskomittén erbjuder 
att stötta avdelningarna med detta. I Visionen för 2016 SSRK Viltspår finns 
genomförande av Viltspårs cup/ "Elitspår" i alla avdelningar i Sverige. Ingela har idag 
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kontakt med 2 externa s.k. adoptivdomare som är intresserade av att gå den 
utbildning som Viltspårskommittén erbjuder i "Elitspår" samt vara med och döma. 
(Fredrik Eriksén, Mats Strömstedt) Platser för våra egna domare är bokade och 
information till dessa går ut inom kort.  
  
I höst kommer en inspirationshelg för Viltspårintresserade att gå av stapeln i 
samarbete med Jämtland/Härjedalen. Prioriterat är att blivande Viltspårs instruktörer 
går utbildningen. Ingela tillsammans med ansvariga i sektionerna sköter kallelse till 
utbildningen. 
 
§ 46 Spaniel 
Sollefteå planerar för en träningsgrupp med spaniel/retriever. 
En träningshelg planeras och en budget är på gång.  
Förslag om en spaniel kommitté bordlägges då fokus bör ligga på aktivitet och inte 
ras. 
Förslag om en Funktionsbeskrivning av spaniel. 
 
§ 47 Utställning 
Allt är under kontroll inför utställningarna på Sundsvalls brukshundsklubb den 6 och 7 
juni. Resor och boende är klart för samtliga domare den helgen. Margareta gör 
framsidan till katalogerna. Den 1 maj 2015 skall ansvariga mötas på Sundsvalls 
Brukshundsklubb för att reka utställningsområdet.  
 
§ 48 Utställningarna from 2017 
2017 års platser är klart, Sundsvall/Örnsköldsvik. 
Hur skall utställningarna planeras framåt? Förslag om en dubbelutställning i 
Sundsvall 2018 och i Örnsköldsvik 2019, i början på juni. Carina Östberg arbetar 
vidare med dessa planer.  
 
Carina vill ha in förslag på domare inför utställningen 2017 i S-vall/Ö-vik 
Före 15 augusti. 
 
§ 49 Utbildning 
Inget att rapportera 
 
§ 50 Ekonomi 
Agneta Olofsson kassör lämnar ekonomisk rapport. Ekonomin är fortsatt god.  
Härnösands sektions pengar har förts över till ett separat konto. 
Sollefteås pengar ligger på utbildnings kontot.  
 
§ 51 Rapport från Örnskölsviks sektion 
Kurs i utställnings handling den 9 maj med Linda Näslund/Brunflo. 
14 maj 2015 startar Retriever helg för nybörjare och de som är på väg in i öppen 
klass.  
Poäng jakt den 30 maj 2015 
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25 juli 2015 är det officiell Utställning. 
Träningar fortlöper tre dagar i veckan 
I oktober anordnas en Inofficiell utställning 
Kurser fortlöper under våren, retriever, valp och vardagslydnad. 
 
§ 52 Rapport från Sundsvalls sektion  
Internatet för spaniel/retriever i maj är inställt, för få anmälda.  
Öppenträningarna rullar på.  
  
§ 53 Jubileumspotten 
Följande ansökningar från jubileumspotten har kommit in och godkänts av styrelsen: 
SSRK Örnsköldsvik 3000 kr till utställningen 25 juli 2015 
SSRK Sundsvall 2050 kr till utställningen 6-7 juni 2015, en del av pengarna går till 
ungdomshandlingen. 
Kvitton lämnas in till kassören. 
 
§ 54 Funktionärsträffen 
En kort redogörelse från funktionärsträffen i Stockholm 18-19 april 2015, vad som 
tagits upp inom viltspår, utbildning, retriever samt ordförande redovisades för de 
närvarande på mötet.  
 
§ 55 Apportören 
Styrelsen beslöt att en årsplan skall skickas in till Ingela som ansvarar över 
Apportörens material, en årsplan av aktiviteterna från både avdelningen och 
sektionerna för att kunna planera långsiktigt.  
Manus stopp Apportören 1 augusti. Manus skickas till Ingela Norrby senast 15 juni. 
  
§ 56 Vilandeförklaring av Härnösandsektionen 
Sektionens årsmöte ägde rum i Härnösand 2015-04-09 med sex medlemmar 
närvarande, verksamheten för 2014 godkändes och avgående styrelse beviljades 
ansvarsfrihet. Då någon ny styrelse inte presenterades, togs ett enhälligt beslut att 
hos avdelningen begära sektionen vilande från dagens datum. Mötet konfirmerade 
även direktiven i SSRKs Sektionsstadga § 13, Upplösning av sektion, att sektionens 
arkiv och kapital skall förvaltas av avdelningsstyrelsen i fem år framåt, till 2020-04-09, 
då arkiv och kapital övergår i avdelningens ägo. Om medlemmar dessförinnan 
önskar starta upp sektionen på nytt, regleras hur detta ska gå till i nämnda 
stadgeparagraf. 
Beslöts att förklara Härnösandsektionen som vilande från och med 2015-04-09 samt 
att avdelningen förvaltar dess arkiv och kapital (55 015:25 kr) fram till 2020-04-09, då 
egendomen övergår i avdelningens ägo. Möjlighet finns för medlemmar i Härnösands 
och Kramfors kommuner att innan ovan datum på nytt starta upp sektionen och att då 
återfå arkiv och det orörda kapitalet, enligt stadgan. 
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§ 57 Förfrågan om att anordna unghunds derby 
En förfrågan om att anordna Unghunds derby 2016 har kommit in, Britt-Marie arbetar 
vidare med den frågan.  
 
§ 58 Hemsidan 
Beslöt att satsa på Hemsidan, att arbeta för en mer levande och aktuell sida. 
 
§ 59 Inköp av skrivare/scanner 
Styrelsen beslöt att en skrivare/scanner skall köpas in till sekreteraren. Ordförande 
har i uppdrag att undersöka saken. Budget på 1000 kr.  
 
§ 60 Fullmäktige 
Vi har endast en delegat anmäld. Agneta Olofsson åker som delegat till årets 
fullmäktig. Trots att anmälan gått ut skall Jenny Lundin försöka anmäla Margot 
Engström i efterskott.  
 
§ 61 Klargöra styrelsens uppdrag 
Agneta mailar ut en Funktionsbeskrivning till styrelsen och ordförande tipsar om en 
webb baserad utbildning för funktionärer i styrelsen genom SSRK.  
 
§ 62 Nästa möte 
Nästa möte är ett fysiskt möte tisdag den 16/6 2015 kl17.30 i Härnösand. 
Kallelse kommer två veckor innan, Dagordning en vecka innan.  
  
§ 63 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för trevligt möte och avslutade mötet. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Viktoria Martinusen              Britt-Marie Edfors  Carina Östberg 
Sekreterare        Ordförande  Justerare 
 
 
 
 
 
Ingela Norrby 
Justerare 


