
   
 

Protokoll fört vid  

SSRK Västerbottens AVDELNINGSMÖTE 

 
Datum: 2009-11-09 

Plats: B-M NORDGREN, MITTIFJÄRDEN, SÄVAR 

Närvarande: Ingrid Björne,  Lennart Wendel, 

Gunhild Björne B-M Nordgren, Lena Ronneklev, Ulrika Larefalk 
 

Revisorer: Lena Persson, Erik Björne 

 

§1   Mötets öppnande 

 Ordförande Ingrid Björne förklarade mötet öppnat. 

  

§2   Fastställande av dagordning 

  Dagordningen godkändes med tillägg punkt 2b, val av mötessekreterare. 

 

§2b Val av mötessekreterare 

 Till mötessekreterare valdes Gunhild Björne. 

 

§3   Val av protokolljusterare 

  Ulrika Larefalk valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§4   Föregående protokoll 

Mailmötet gicks igenom, inga kommentarer eller anmärkningar. 

Mötesprotokollet lades till handlingarna. 

  

§5   Inkomna skrivelser 

Ej närvarande sekreterare = ingen post. Veckobreven via e-mail från HS innehöll 

inget som styrelsen behövde ta ställning till. 

Hs jaktprovssekreterare retriever vill ha in datum för jaktprov 2010. 

Diskuterades den korrekta gången i hantering av kommunikation mellan HS, 

avdelning och sektioner. 

 



§6   Kassarapport 

Kassören meddelar nuvarande kontoställning, 28220kr. Fortfarande många 

felbetalningar till avd som hänför till Umeåsektionen, uppdateringar till hemsidor 

och Apportören av korrekta kontonummer och mailadresser måste göras. 

Gunhild skickar fakturamall till Ulrika för att underlätta faktureringen mellan 

avdelning och sektioner 

De till mötet särskilt kallade revisorerna la förslag och förutsättningar inför 

årsmötet för att underlätta efter den något röriga situation som uppstått i samband 

med den återuppståndna Umeåsektionen. 

Skellefteåsektionen gör sitt eget bokslut som granskas av avdelningens revisorer 

Handlingarna bifogas avdelningens årsmöteshandlingar. 

Resultat och balansräkning upprättas för avdelning respektive Umeåsektion, för 

att underlätta revisorernas arbete ”öronmärks” transaktioner som hör till sektionen 

men hamnat på avdelningens konto under den tid då sektionen saknade eget konto 

för betalningar. Mötet beslöt att följa revisorernas förslag. 

Uppstramning nästa år när sektioner och avdelning följer de ekonomiska avtal och 

stadgar som gäller. 

 

§7   Jaktprovsekreteraren retrievers rapport 

Sekreteraren ej närvarande. Ord jaktprov i Umeå och ytterligare ett särskilt prov i 

Skellefteå avklarat med den äran. Jaktprovsansvariga i sektionerna måste 

rapportera önskade domare och provdagar 2010 till ansvarig i avdelningen. Flera 

veckor för särskilda prov sökta för 2010. 

 

§8   Jaktprovsekreterare spaniels   

Ett fältprov med samarbete med Norrbotten avklarat. Lennart söker provdatum för 

nästa år. Funderingar på ett skogsprov finns. 

 

§9   Utbildningssekreterarens rapport    

Instruktörsutbildningen snart klar, diskuterades hur behålla instruktörerna i 

sektionerna så länge som möjligt. 

Utställningsansvarigutbildning med Lena Lundmark hålls andra eller tredje 

helgen i januari. 

Provledningsutbildning för spaniel o retriever hålls i mars (teori) och maj 

(praktik). Erik Björne och Ingrid Björne leder utbildningen. 

 

§10  Utställningssekreterarens rapport 

B-M Nordgren rapporterade inför Umeåutställningen, 329 anmälda, allt väl. 

Domare för 2010 klara i både Umeå och Skellefteå. 

 

§11  Viltspårsekreterarens rapport 

 Årets verksamhet färdig, provdatum för nästa år klara. Lena får i samråd med   

            Mats arbeta fram ett förslag till uttagning av vår representant till viltspårs-SM. 

     

§12  Apportören 

 Adresser och kontonummer kollas till nästa manusstopp. 



 

§13  Övriga frågor 

a) FRIKORT. Beslöts att utdelade frikort kan användas som betalning inom  avd 

Kassörerna i sektionerna får behov kvitta korten mellan sig. 

b) MAILMÖTE. Vårt första möte diskuterades som mötesform, OK vid löpande  

ärenden, telefonmöte via Studiefrämjandet bör undersökas 

c) LÄGET I SEKTIONERNA. Åter trycktes på vikten av god kommunikation 

mellan avdelning och sektioner, vi måste förbättra kontakten mellan sektionernas 

ansvariga till respektive ansvarig i avdelningen. 

d) VALBEREDNINGEN. Sektionerna utser tillsammans valberedning för 

avdelningen. Ordf, 3 ord ledamöter, revisorer, suppleanter skall ersättas. 

e) ÅRSMÖTE. Oklart med datum för sektionerna Susanna måste kolla upp alla 

datum . Avdelningens årsmöte blir den 27:e februari kl 14.00 i Skellefteå 

f) PROTOKOLL. Sektionerna skall skicka sina protokoll till avdelningen. 

Protokoll för avdelning skall finnas i pappersform med alla underskrifter och 

förvaras hos sekreteraren i avdelningen. Underskrifter kan av praktiska skäl 

göras vid nästkommande möte. 

              

§14   Nästa möte  

 Nästa möte blir ett mailmöte. 

 

§15   Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Gunhild Björne    Ulrika Larefalk Ingrid Björne 


