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 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2016-02-08 

Tid: 19.00 

Plats:  Skype 

Närvarande:  Lajla Rydberg,  Anneli Jokinen, Marit Hedström, Carola 

Eriksson, Brita Rydbäck, Kristina Bolin, Ulrika Wermelin 

Från sektionen: Lajla Rydberg,   

Förhinder: Elisabeth Persson, Astrid Wallström 

Adjungerad:  

  

§ 1  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Brita Rydbäck 

§ 3 Dagordningen godkändes  

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom.  

Skrivelser  

§ 6 Inkomna  

SSRK 
 

SSRK Förtjänsttecken, uppdatering och hantering 

Genomförande av officiella prov 

Utbetalning av medlemsavgift 2015 

Utbildning i SSRK Prov 

Nya styrelser 2016 

Angående stewardutbildning för mocktrial och A-prov 

Ändring av datum, stewardutbildning 

Medlemstatistik Januari 2016 

Framtida Retrieverklubb. Även skickat 2 februari 

Protokoll HS möte 21-22 november 2015 

Bilagor till HS möte 21-22 november 2015 p 

 Protokoll SJK 2015-11-09 

Protokoll UK/DUG Nr6 2015-09-22 

Protokoll UK/DUG Nr7 2015-10-08 

Protokoll FB-RK Nr3 2015-10-14 

Protokoll FB-RK Nr4 2015-10-21 

Protokoll FB-RK Nr5 2015-10-28 

Protokoll RJK Nr4 2015-09-22 

Protokoll RJK Nr5 2015-10-20 

Protokoll TJK Nr4 2015-10-07 
 



 

2222p201P 

SKK Auktorisationer/exteriördomare ju 

Inbjudan indexutbildning 16 april 2016ni 20 
Övriga           Brev från Chatrin Molin. 

 

§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Ser bra ut.  Deklarationerna klara.  

Carola uppmanar funktionärer att skriva fullständiga 

uppgifter på reseräkningarna.  

Beslut:Styrelsen beslutar att Carola kan köpa färgpatroner till 

skrivaren. 

§ 9 Hemsidan Uppdateras efterhand. 

§ 10 Apportören Manusstopp 15 april 

§ 11 Sektionen Årsmöte har varit. Ny utställningsansvarig i sektionen.  

Diskuterade brev från medlem angående träningsgrupp i 

Hälsingland. Marit återkontaktar.  

§ 12 Utbildning Nybörjarinternat i vår på gång. 

Träningsgrupp i södra Hälsingland på gång. 

§ 13 Utställning  Föreberedelser i full gång till marsutställningent. Allt är 

fixat som skall vara fixat.  

Förslag på domare som dömer på labradorklubben till vår 

utställning.  

 

§ 14 Retriever 
 

Från Astrid: 

Jag har lagt in vårens prov i Axmar och har även ansökt om 

tollingprov till den sista helgen i juli, övrigt lugnt. 

Jag och Leila satt och pratade om hur vi skulle komma ut 

till våra medlemmar, och främst då kanske i Hälsingland, 

det är långa avstånd svårt med träningsgrupper och ett 

"långt" avstånd mellan medlem och styrelse. Eftersom det 

här med sektioner kräver så mycket för att få ihop styrelser 

som ingen vill sitta i så tänkte vi att man kan bilda 

arbetsgrupper. En eller flera personer ansvarar för 

arbetsgruppen ser till att träningar ordnas, träningarna tas 

upp på lista till Studiefrämjandet så tjänar man in en liten 

slant per person och träningstillfälle. Denna peng kan sedan 

användas till att köpa material eller gå på kurs ( endast vita 

kurser) faktura skall skickas direkt till studiefrämjandet. 

Löpande kontakt skall ske mellan styrelsen och de 

ansvariga i arbetsgrupperna för information åt båda hållen. 

 

  

§ 15 Spaniel Ej närvarande. 



§ 16 Viltspår Årets viltspårs-SM kommer att arrangeras av Östra 

avdelningen den 6 – 7 augusti.  Uttagningarna i vår 

avdelningen bör vara klara i juni. 

NM i Finland den 2-3 juli. Anmälan direkt till HS. 

Ulrika tittar över uppgifterna på hemsidan så att de blir 

aktuella.  

Diskuterade nybörjarkurs/prova-pådag. Ulrika kontaktar 

viltspårsansvarig i HS för att kolla vem som kan hålla kurs 

inom SSRK. 

§ 17 Övrigt  

§ 18 Årsmötet Klart med domare till aktiviteterna. Årsberättelsen nästan 

klar. Marit kontaktar Pelle Forslund ang. mötesordförande. 

§ 19 Nästa möte Årsmötet 

§ 20 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

  

sekreterare Lajla Rydberg 

ordförande Marit Hedström 

justerare Brita Rydbäck 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


