
 

Protokoll 

SSRK Skellefteåsektionen  
 

 

 

Datum: 2013-10-01 Plats:  Dahls 

 

Närvarande: 

Gunhild Björne (GB) 

Ingrid Björne (IB) 

Daniel Stenborg (DS) 

Malin Gustafsson (MG) 

Maria Kuusela (MK) 

Jonas Möller (JM) 

Susanna Johansson (SJ) 

Daniel Brännström (DB) 

 

§  1 Mötets öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat 

 

§  2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes 

 Fem övriga frågor: 

 Studiefrämjandet 

 Nyinflyttardagen 

 Avdelningens årsmöte 

 Valberedningsansvarig 

 Motioner 

 

§  3 Val av protokolljusterare  

 MG – protokollförare. DB jämte ordförande justerar. 

 

§  4 Föregående protokoll 

  Lades till handlingarna 

§  5 Inkomna skrivelser 

 All inkommen post har mailats ut till styrelsemedlemmarna. 

 

§  6 Kassarapport 

 Kassan är stabil 

 

§  7      Retrieveransvarig 

 Jaktprov 2015 blir 1-2 augusti. Blir ett dubbelprov.  



 Ordinarie prov för nybörjarklass 4/10-2014. 

 Jaktprovet 26-27 juli 2014 är för elit och öppen klass. 

 Jaktprovsmöte efter den 3/10 2014 för att utvärdera hur allt har gått. 

 WT funderas det vidare på. Vinter WT? 

 

§  8 Spanielansvarig 

 Det är lugnt.  

 Det blir ett Nybörjarprov B-prov den 12 oktober tillsammans med Umeå- 

sektionen 

 

§ 9 Utbildningsansvarig 

 IB prata vidare med Erik om att ha utbildning för provledare. 

 Ska vi fråga om Robert Daws från England är intresserad att ha kurs hos oss?  

 Kommande kurser finns på Sfr:s sida 

 

§ 10 Utställningen 

 MK kollar om utställningsdomarna är bestämda. 

 IB pratar med Myckle IK 

 Ska vi ha något kringarrangemang den 17 maj? 

 

§ 11 Viltspårsansvarig 

 Inget nytt 

 

§ 12  Apportören. 

 SJ skickar in utställningsannonsen 

 SJ skickar även in om avdelningen årsmöte som blir 16/3-2014 kl14:00 i 

Skellefteå. Kan vi vara på Studiefrämjandet? 

 SJ skickar även in om sektionens årsmöte som blir den 6/2-2014 kl.18:00. Kan 

vi vara på Studiefrämjandet? 

 Reportage från jaktprovet den 3/10-2013? 

 Inomhusträningen? 

 

§ 13  Övriga frågor 

 Studiefrämjandet. Lotta vill komma och hälsa på oss för att se vad 

Studiefrämjandet kan stötta oss med. Vi bjuder in Lotta till nästa möte.  

 Motioner ska vara inne senast den 30 november. Alla funderar till den 18/11-

2013 och mailar ut sin motion så styrelsen får se motionen och kommentera. 

 Valberedningsansvarig. Maria Kuusela 

 Nyinflyttardagen: Den 12/10-13 har Skellefteå kommun bjudit in alla som är 

nyinflyttade till kommunen. Är det någon som har möjlighet att stå och visa 

upp SSRK? Vi kan dela bord med Åbyn-Byske brukshundsklubb om vi har 

något material. 

 



§ 14  Nästa möte 

 Blir den 12/12-13 kl.17:00 Lokal? 

 Lotta från Studiefrämjandet bjuds in att komma kl.18:30 

 

§ 15 Mötets avslutande 

  Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Protokollförare:   Ordförarande:    Justerare: 

Malin Gustafsson   Maria Kuusela    Daniel Brännström 

 

 

           


