
 

Protokoll från avdelningsmöte VB-avdelningen 2012-11-15 
 

1. Mötets öppnande.  

IB förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning.  

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående protokoll. 

 IB läste upp protokollet. Det lades till handlingarna. 

 

4. Val av justerare:  

Britt-Marie och Ulrika valdes. 

 

5. Kassarapport.  

UL föredrog om hur det ser ut i kassan. Just nu finns det 4438,33:- i kassan. Om det behövs tillskott 

från sektionerna måste kassören meddela detta till sektionerna. 

6. SSRK prov.  

Det har kommit in en fråga om hur vi har uppfattat hanteringen av våra prov via SSRK prov. Följande 

frågor kom upp:  

 Kontaktuppgifter till de startande saknas. 

 Går det att göra en inloggning till PM så att enbart anmälda kan läsa denna? 

 Alt. en knapp "mail till anmälda" 

 Ska hundens föräldrars reg nr anges på protokollet? Dessa uppgifter saknas i SSRK prov. 

 På återredovisningen från proven -  ange ort också och inte bara ett nr? 

Lösenord lämnat till Ulrika. 

Ändra inbetalningskonto till avdelningens kontonummer. Nu går pengarna till Umeåsektionen. 

Supportsidan bör uppdateras. 

Text som ska vara med i inbjudan: ”Du som betalar via PG/BG måste själv maila in kontaktuppgifter + 

kontonr till kassören om du vill få igen några pengar.” 

SJ Sammanställer synpunkterna och skickar in till HS. 

Vi ser svårigheter med hur programmet ser ut idag ang. anmälan till de rörliga viltspårsproven. 



7. Utställning.  

Domare till Skellefteå, 3 st kontrakterade.  Utställn.datum är den 18 maj (lördag) 2013.  

2012 var det 174 st anmälda hundar till skellefteåutställningen. 

Domare till Umeå (Vännäs), 4st kontrakterade. Utställn.datum är den 1 sept 2013. 

Nya anmälningsavgifter för 2013 bestämdes till 320 kronor för vuxna hundar och 170 kronor för valp. 

8. Viltspår. 

Lite dåligt med anmälningar till proven i Umeå, normalt i Skellefteå. 

Provperiod 2013 är 1maj - 31 nov. 

SM går i Småland 2013. Uttagningen för Västerbotten arrangeras avi Umeåsektionen. 

Det diskuterades om vi ska göra något speciellt för att uppmärksamma spåren under nästa år. 

Domararvodet sattes till 150: -/hund 

9. Retriever. 

Datum för skellefteåprovet: 20-21/7 2013 

Datum för umeåprovet: 28-29/9 2013 

SJ anmäler proven till SSRK prov. 

10. Spaniel. 

Inga provdatum bokade ännu. DS och Helena konfererar och bestämmer. 

11. Utbildning. 

Föreläsning i Föreningsteknik 9/2 i Luleå 100: -/pers. Sektionerna tar beslut om de vill skicka någon. 

Provledarutbildning retriever under vintern för redan utbildade provledare. Kolla med Micke om han 

kan tänka sig att hålla i denna. Lokal lämpligen mitt mellan Umeå/Skellefteå (om det inte är önskvärt 

att hålla en i varje sektion). Barbro åläggs att kolla med Micke om tidpunkt. Gäller detta även 

provledare spaniel? 

Instruktörsutbildning? Finns behovet? JA, men vi har idag ingen som kan tänkas gå. I Umeå saknas 

certifierade instruktörer. Vi håller ingen diplomering 2013.  

12. Inkommet.  
All post utskickad till styrelsen via mail. 
 
13. Almanacka 2013 
Vi diskuterade hur vi ska undvika att våra aktiviteter krockar mellan sektionerna. Beslöts att kontakt 
måste tas innan aktivitet bokas fast. 
Diskussion om ett gemensamt WT med ev. inoff.utst. för att kora en västerbottensmästare.  



14. Övriga frågor 
Valberedningen. SJ, DS och UL ställer upp för omval. IB önskar avgå så vi måste hitta en ny ordförande. 

Båda sektionerna kollar. 

15. Nästa möte.  
Mailmöte inför årsmötet + samling före årsmötet. 
 
16. Mötets avslutande. 
IB förklarade motet avslutat. 

 

 

 

Ordf Ingrid Björne 
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Justerare  

 

BrittMarie Nordkvist   Ulrika Larefalk. 

 

 

 


