
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOKOLL från mailmöte 
 
Datum: Dagordning utskickad 090810 Beslutsunderlag utskickat 090824 
Plats: Mailmöte 
 
§ 1 Mötets öppnande  

 
§ 2 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Till protokolljusterare valdes Lennart W jämte ordförande. 
 
§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna med godkännande. 
 
§ 5 Inkomna skrivelser 
Beslutades att Vb tillstyrker tollarremissen. 
 
§ 6 Kassarapport 
Ulrika: För kännedom så fungerar nu Umeåsektionens pg konto 515856-3 och 
jag har fört över ca 69 000 kronor från avdelningen. 
Kvar på kontot är 30 000 enligt årsmötesprotokollet.  
Summa behållning är 17 augusti 30 180: - Vi har även fått beslut om bidrag från 
HS och halva beloppet betalas ut v 34 11 680 kronor. Samtidigt finns det en 
stambokföringsfaktura som är obetald och kostnadsersättning till Åke 
Hermansson, anmälningsavgift till SM i viltspår. Alla andra utgifter funktionärsträff 
och fullmäktige är betalda så att drygt 40 000 kommer att finnas på kontot. 
 
Ang frågan om överföringsdagen av pengarna så beslutades det på årsmötet att 
lämpligt överföringsdatum var vid umeåsektionens konstituerande 
möte. Eftersom det inte blev så får vi prata med våra revisorer om hur 
bokslutsfrågan ska lösas. Revisorerna kallas till nästa avd.möte. 
 
Beslutades att avdelningen betalar viltspårsavgifterna eftersom proven pågår 
under så lång tid och fakturerar vid provperiodens slut respektive sektion. 
Vad gäller övriga prov och utställningar kopieras SKK:s faktura så snart den 
kommer och skickas till den sektion som ska betala.  
 
§ 7 Jaktprovssekreteraren retrievers rapport  
Stora provet i Skellefteå gick bra med 32 anmälda hundar på lördag och 30 på 
söndag. 31 kom till start på lördagen och 28 på söndagen. Ett särskilt prov har 
även hållits i Skellefteå med 9 startande samt ett i Umeå som jag ännu inte fått 
rapport ifrån. 
Arbete med att boka domare till Skellefteå 2010 pågår. 
 
§ 8 Jaktprovssekreteraren spaniels rapport  
Vårens spanielvattenprov i slutet av maj som Skellefteå arrangerade blev 
inställt pga för få anmälningar. 



Spanielvattenprovet i Umeå, Kälen, 8/8 hade 4 anmälda hundar till Enkelt 
vatten.  
Skellefteå arrangerade och genomförde 15-16/8 Grundprov för spaniel med 
ca 10 startande hundar. 
15-16/8 genomfördes även Enkelt vatten + Vattenprov i Skellefteå med 
totalt ca 12 starter. 
Grundprovet som annonserades i Umeå 22/8 inställdes pga för få anmälningar. 
Återstår fältprov i Luleå 18/10 i samarbete med SSRK Norbotten. Norrbotten 
genomför prov under lördagen och Västerbotten under söndagen. Domare båda 
dagarna blir Rolf Näslund. 
 
§ 9 Utbildningssekreterarens rapport 
Workingtestdomarutbildning genomförd i maj, 5 nya domare i Västerbotten. 
Provledarutbildning i höst, börja kolla efter lämpliga deltagare. 
Utställningsansvarigutbildning i höst, kolla även där efter lämpliga deltagare. 
Instruktörsutbildningen rullar vidare i höst. 
 
§ 10 Utställningssekreterarens rapport 
Domare är helt klart för 2010, ligger ute på SSRK:s hemsida. 
Jag har tre domare klar för 2011 (alltid något). 
 
§ 11 Viltspårssekreterarens rapport 
Rapport om antal starter osv kommer när provperioderna är slut. 
Ivan O, Skellefteå, föreslås till viltspårsdomarutbildning. Styrelsen bifaller. 
 
§ 12 Apportören. 
Alla har fått Susannas mail med det hon skickat in. Kolla om något är glömt! 
Bråttom i så fall. 
 
§ 13 Övriga frågor 

a) För att undvika att sektionernas aktiviteter krockar ska sektionerna ska 
sektionerna kommunicera med avdelningens jaktprovssekreterare, 
utställningssekreterare samt viltspårsekreterare om de tidpunkter de tänkt 
sig för sina olika aktiviteter. 

b) Enligt stadgarna ska sektionerna skicka in sina mötesprotokoll till 
avdelningen.  
 

§ 14 Nästa möte 
Ordförande kallar till nästa möte. 
 
§ 15 Mötets avslutande 
 
 
2009-08-31 
 
Justeras 
 
Ingrid Björne     Lennart Wendel 


