
 
SSRK Västerbotten 
Protokoll för styrelsemöte per telefon 2019-11-21 klockan 19.00 
 

§ 1 Mötet öppnades av ordf. Björn B. Dagordningen fastställdes. 
 
§ 2 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Ingrid B. 
 
§ 3 Val av justerare för mötet 

Ann-Catrin G. valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
 
§ 4 Rapporter/Beslut 

 
• Ekonomi – F n finns ca 13 000 kr i kassan.  

 
• Spaniel – Spanielgruppen jobbar på och har snart 

planeringsmöte.   
 

• Retriever – Utannonserade jaktprov har hållits i båda sektioner 
och allt har fungerat väl. 
 

• Tollare – Jaktprov planerat till den sista helgen i augusti 2020. 
 

• Viltspår – Deltagarantalet något mindre än förra året annars har 
verksamheten har fungerat bra. Björn B skickar lista ang. 
provdatum 2020 till Gunhild B. Jobbet inför SM 2020 fortsätter. 
Fb-sida ”Vi som arrangerar Viltspår-SM 2020” finns. Kontakta 
Gun-Marie för insläpp. Vi behöver fler domare! Förslag på 
lämpliga personer önskas. 
 

• Utställning – Officiell utställning hålls vartannat år i Skellefteå 
och Umeå. 2020 är det Skellefteås tur. Önskemål om att få hålla 
utställning varje år har kommit från Skellefteå. Avdelnings-
styrelsen har inga invändningar mot detta. 
2023 är det 50-årsjubileum för Vb-avdelningen och förslag har 
kommit om dubbelutställning, 1 dag i Skellefteå och 1 dag i 
Umeå. Avdelningsstyrelsen ställer sig positiv till detta. 
 

• FBR – Fler funktionsbeskrivare behövs. Vi funderar inför årsmötet 
hur vi kan ”lyfta” FBR. Förslag: vi bjuder in Robert B till årsmötet. 

 
• Info/hemsida – Ingrid B efterfrågar mer kontinuerlig information 

angående det som berör avdelningen. Sektionerna skickar 
uppgifterna till Ingrid B och sätter även ut dem på sina Fb-sidor 
och hänvisar där till hemsidan för ytterligare information om 
händelsen.  

 



 
 
 
§ 5 Kommande årsmöte planeras till söndag 22 mars 2020. 

Skellefteåsektionen fixar tid och plats. 
Då sektionerna utgör valberedning till avdelningsstyrelsen uppdras åt 
båda sektioner att komma med förslag på lämpliga personer. Helst ska 
dessa enligt tidigare beslut vara från respektive sektionsstyrelser. 
Verksamhetsberättelse samt övriga dokument inför årsmötet beslutades 
följa tidigare mallar. Sektionerna skickar sina verksamhetsberättelser till 
avdelningen och dessa utgör sedan underlag för avdelningens 
verksamhetsberättelse. 

 
§ 6 Övriga frågor – Inga. 
 
§ 7 Nästa möte  – Den 8 januari 2020. Björn kollar plats och skickar ut 

kallelse. 
  
§ 8 Mötet avslutades med att Björn B tackade alla för ett väl genomfört 

möte.  
 

 

Skellefteå 2019-11-21    Justeras 

________________________                              ________________________________ 

Ingrid Björne    Ann-Catrin Grönlund  
    ________________________________ 

    Björn Bjuggren 

 

 

 


