
DAGORDNING STYRELSEMÖTE  
Organisationsnummer 894 003-5168 

 
 

DAGORDNING 
 

STYRELSEMÖTE 2017-03-20 
 
Närvarande: 
Pia Keyser 
Lena Lundmark 
Håkan Örberg 
Rebecka Wahlström 
 
Meddelat förhinder: Bosse Johansson 
 
 
§1. Mötet öppnas av viceordförande Pia Keyser 
 
§2 Justerare utses Lena L och Pia K 
  
§3. Godkännande av dagordning. 
 
§4. Föregående protokoll – Skjuter upp till nästa möte 
 
§5. Kassörens rapport – Har gjort en ny budget som han ska skicka ut igen till 

styrelsen. 
 
§6. Sekreterarens rapport – Har fått in några mejladresser från medlemmar ur 
klubben. 
 
§7. Utställningsansvariges rapport – Inget att rapportera, se tidigare protokoll.  
 
§8. Jakt/viltspårsansvariges rapport – Fick ett mejl från huvudstyrelsen angående 
ny regel om vi vill arrangera prov/WT med fler än 15 deltagare så måste man föanmäla det 
till SSRKs retrieverjaktansvarig 
 
§9. Utbildningsansvariges rapport – Två kurser är i gång, fotokursen och 
nosework. Nosework har redan kommit i gång och det går bra.  
 
§10. Hemsidan – Rebecka ska lägg ut om yttligare en förfrågan om mejladresser 
på hemsidan och facebook.  
 
§11. Övriga frågor.  
 
A. Hälsoprojektet presenterades av Katarina Morsk. Hon arbetar i hundgenetikgruppen 
som har tre stycken olika delar: 
1. Långtidsstudien av valpar från årskullen 2012 
2. Dödsfallsrapportering, där man som ägare går in och registrerar dödsorsaken för sin 
flatte, oavsett ålder och dödsorsak. Det kan gälla hundar som dött för flera år sedan. 
3. Cancer och tumörstudien: Här rapporterar ägaren in när hunden fått diagnosen tumör 
eller cancer. Oavsett ålder och oavsett om hunden lever eller inte.  
 
Viktigt att vi uppmanar alla medlemmer att rapportera in till dessa studier så vi får så bra 
statistik som möjligt.  
 



Det kommer också skickas ut en ny enkät (enkät nr3) till deltagarna i långtidsstudien. Här 
har vi möjlighet att komma med input vad den enkäten ska undersöka. Är det några 
speciella sjukdomar, beteenden eller andra "problem" som vi vill veta mer om? Input 
skickas innan sommaren.  
 
B: Angående arvode till domare. Det har i vissa sektioner varit svårt att få in räkningen från 
domarna vilket ställer till det vid bokföring och årsredovisning. Sätt en tidsgräns för hur 
sent räkningen får komma in. viktigt att ha koll på detta när det gäller domarna till 
Flatshowen. Lena Hägglund har tidigare gjort en mall för avtal, som bör finnas i arkiven 
någon stans. 
 
C: Revisorn för huvudstyrelsen rapporterade. Huvudstyrelsen är står som ansvarig och är 
skyldig att betala ev skulder även i sektionerna. Det finns ett överskott i huvudstyrelsen, 
och gemensamt har samtliga sektioner ett relativt stort överskott, och en soliditet på 25%. 
Det finns alltså resurser för att få stöd från huvudstyrelsen för aktiviteter. Huvudstyrelsens 
kassör skulle gärna se att samtliga sektioner har samma kontoplan, vilket skulle underlätta 
hennes arbete. 
 
D: Försäkringar. Vid arrangemang är det enbart funktionärer som är försäkrade, EJ 
deltagande hundar och förare. De behöver ha en egen ansvarsförsäkring. Vid kurs 
behöver deltagarna ha hemförsäkring och hundförsäkring. OBS! Kurser som ges genom 
Studiefrämjandet har försäkringar som även täcker förare och hundar.  
 
E: Respoolen. Alla kostnader slås ihop och delas mellan alla delegater. Alla är med och 
betalar, även om man inte lämnar in någon reseräkning. 
 
F: Diplomering av WT-domare kommer att arrangeras av SSRK, troligen i Västra 
Götaland. 
 
G: FB Retriever. Det har varit trögt med utbildningen av funktionärer. Nu ges möjlighet att 
arrangera utbildning lokalt, dvs om en sektion får ihop tillräckligt med kursdeltagare 
kommer instruktören ut till sektionen och håller utbildning. 
 
H: Jaktstarter. Det är ett relativt lågt deltagande på jaktprov. Av årskullarna 2008-2015 så 
startade bara 3,9% av hundarna på prov. 
 
Få upp medlemsantalet. Hs har skickat ut en folder till alla nya flatägare som de började 
med 2016 för att fånga upp nya hundägare. Rebecka skriver till sekreteraren i hs om att få 
en liknande lista så vi kan ordna te x valpträffar och på så vis ev dra in fler medlemmar till 
umeå sektionen. 
 
§12. Nästa möte – 24/4 kl 18.30, Ica maxi. 
 
§13. Mötet avslutas. 
 
 
 
Justerare                  Justerare 
 
 
Lena L                                                                   Pia Keyser 
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