Avdelningsmöte 211027 via telefon
SSRK Västerbotten
Närvarande: Kerstin Abbing, Susanna Johansson, Gunhild Björne,
Renée Vikstedt, Björn Bjuggren, Peter Burström, Helena Marklund
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av sekreterare och justerare för mötet
Helena sekreterare och Ingrid Björne och Peter Burström justerare

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Konstituerande årsmöte var senaste möte

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser
Funktionärsträffen kommer tas upp på egen punkt

§ 6 Rapporter från sektionernas verksamhet
▪ Ekonomi - Klart med banken, har ej rapporterat ännu till huvudstyrelsen.
Ca 40 000kr i kassan just nu. Lite utgifter under pandemin. Björn efterfrågade 13 000
kr som avdelningen skulle få om de har kommit in, Gunhild kollar upp det.

▪ Spaniel – Har haft jaktprov i somras. Spanieljaktkommittén har haft några möten
och kommer att ha fler möten framöver. Kerstin sitter med i HS. Har möte 19 nov.

▪ Retriever – Har haft flera prov och allt är inrapporterat. Funktionärsträffar
önskvärda via internet. Susanna påpekar att Skellefteåsektionen haft prov i alla
klasser medan Umeå haft dubbelprov Ökl och Ekl men inget prov i Nkl. Avdelningen
ställer därför krav på Umeåsektionen att anordna prov i Nkl under 2022. Styrelsen
enig i denna fråga.

▪ Tollare – Tollingprov för samtliga klasser har hållits. Fullbokat! Några övriga
aktiviteter har också hållits.

▪ Viltspår – Gunhild rapporterar att det har varit många startande under säsongen.
Nytt försök för Viltspår – SM 2022 förbereds. Uttagning till SM hålls i Skellefteå 2022.
SM:et hålls sista helgen i juli.

▪ FBR – Umeå har haft en viss aktivitet. 3 kastare har utbildats under året i
Skellefteå och det planeras att utbilda en tävlingsledare framgent. Vi skulle behöva

utbilda fler personer för att hjälpa till. Målsättning för nästa år är att kunna ha ett FBRtillfälle i vardera sektionen.

▪ Utställning – Renée jobbar på med att hitta domare till 28/5-22 då nästa år
utställning ska genomföras. Vi hade en förhoppning att kunna samarbeta med SKK
Piteå vilket dock verkar vara väldigt problematiskt. Det är flera andra utställningar
samtidigt i Sundsvall, i Finland, Piteå och Nordnorge, så på grund av detta har det
varit svårt att hitta domare. Två domare är bokade och vi räknar med att behöva tre
domare.
2023 så fyller Västerbottensavdelningen 50 år och därför är det inplanerat en
jubileumsutställning 8–9/7 i Gumbodahed. 2024 är det Skellefteås tur igen, men om
Umeå skulle vilja arrangera den utställningen, så är det okej för Skellefteåsektionen.
Måste beslutas innan slutet av november. HS ger 20 000 kr i extra bidrag och extra
priser.

▪ Info/hemsida – Ingrid håller ställningarna, men behöver som vanligt hjälp att få
information om vad som händer.

▪ Utbildning – Vi är snart utan WT-domare och provledare i avdelningen. Vi tog
upp att det är stora kostnader för att bjuda in jaktprovsdomare söderifrån. Kerstin
informerade om att det pratas i HS om ett poolningssystem, för att det ska bli ungefär
samma kostnad för alla avdelningar. Diskussionen kring detta fortsätter i HS.
Mötets diskussion kring posten som utbildningsansvarig tas med till respektive
sektion. Det borde finnas en utbildningsansvarig i varje sektion som sedan kan
adjungeras till västerbottensavdelningens styrelse.

§ 7 Övriga frågor
• Matilda har hoppat av styrelsen. Hur går vi vidare? Renée Vikstedt
väljs till adjungerad utställningsansvarig. Vi plockar bort Matilda från
hemsidan. Helena uppdaterar styrelsen hos SSRK.

• Funktionärsträff Diskussion angående Funktionärsträffen och Workshop
för ”vårt medlemskap”
Utställning – Renée Vikstedt åker
Viltspår – Gunhild har möjlighet att vara med digitalt.
René ringer och kontrollerar om det är något fler seminarier man kan vara
med på digitalt.
Viktigt att lämna kvitton till Gunhild snarast efter hemkomst.

• Rasbroschyr
Kerstin informerade om den rasbroschyr som SSRK håller på att ta fram. Hon
frågade om vi skulle vilja att raserna beskriver de varianter av utställningslinjer
och jaktlinjer? Vi tycker att man ska visa bild av både en jaktchampion och en
utställningschampion.

•

Mötesform för avdelningens möte
Kerstin önskar att vi har möten digitalt via Zoommöte och vi håller alla med om
att det blir bra. Kerstin skickar ut ”bruksanvisning”.

§ 8 Årsmöte 2022
•
•
•

Valberedning Björn pratar med Lisa Edvardsson angående valberedning.
Renée Vikstedt blir valberedning för 2021. Renée anser att vi ska sätta ut
valberedningen på hemsidan.
Avtalet för avdelningen måste gås igenom innan årsmötet.
Vårt förslag är att årsmötet hålls digitalt onsdag 23/3 kl.19.00-ca 21.00

§9 Nästa möte Peter kallar till Zoommöte onsdag den 12/1 kl.18.30
§ 10 Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Helena Marklund

Ingrid Björne

Peter Burström

