
Mötesprotokoll 221018 via telefon SSRK Västerbotten  

Närvarande: Renée Vikstedt, Björn Bjuggren, Peter Burström, Kerstin Abbing, Helena 

Marklund 

§ 1 Mötets öppnande  

§ 2 Fastställande av dagordning 

 

§ 3 Val av sekreterare och justerare för mötet  

Helena sekreterare, justerare ordförande Peter och Björn. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser 

Peter sammanställer och skickar in uppgifterna för vilka tillfällen vi haft under förbudstiden 

 

§6 Rapporter från sektionerna 

- Ekonomi - ingen rapport då Gunhild inte är närvarande 

- Spaniel Umeå har haft jaktprov i Börjeslandet 2 dagar tillsammans med SSRK 

Norrbotten. Har fungerat jättebra, tyvärr lite få närvarande. Reportage kommer i 

Apportören. Hans Sundberg jaktprovsdomare. Planerat att köra samma upplägg 

nästa år. Blir mest troligt ett prov till i Jämtland på ripa. 

- Retriever – Tollare Umeå har haft sitt planerade prov för nybörjare och det var 

fulltecknat på lördagen men på söndagen strök sig flera stycken. Har haft ordinarie 

prov i augusti och det var 6 per dag. Har även arrangerat typ WT i september.  

- Viltspår – Umeå har problem med att de har gamla domare som inte riktigt orkar 

med.  

- FBR – Kerstin berättar att det är på gång en FBS för Spaniel, så det kommer nog inom 

en snar framtid.  

- Utställning – Kommande utställning i Gumboda Hed 2 dagar 8–9/7 2023. Information 

kommer ut inom kort på hemsidan.  Avdelningen beslutar att både Skellefteå och 

Umeå lägger 10 000 kr vardera som budget inför utställningen. Vi beslutar att de 

rosetter som ska beställas in till dessa utställningsdagar och för rosetter som beställs 

in framöver ska vara med SSRK Västerbottens logga. Ringsekreterarna är i stort sett 

bokade.  

- Info/Hemsida – ingen rapport 

- Utbildning – bordläggs till nästa möte 

§ 7 Övriga frågor 

Frida har inte blivit kallad. Peter uppdaterar listan  

Nästa möte: 15/11 18.00  


