
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 
 
 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2017- 05- 30 

Tid: 18.30 

Plats:  Hos Katarina Granström, Havsvägen, Norrsundet 

Närvarande:  Lajla Rydberg, Anneli Jokinen,  , Helén Johansson, Rolf Samuelsson, 
Lisen Karlsson, Katarina Granström, 

Från 
sektionen: 

Lajla Rydberg,  

Förhinder: Petra Stark, Annie Forsgren, Tom Lauritzsen, 

Adjungerad: Ingen 

  

§ 1  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Anneli Jokinen 

§ 3 Dagordningen godkändes  

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna 
 

 

SSRK 
 

Medlemsstatistiken per 20170430. 
HS-protokoll 18-19 febr med tillhörande Kommittéprotokoll 

SKK  SBK och SSRKs motioner till KF 2017 
Auktorisationer exteriördomare 
DN-beslut 28/2017 
Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare 
 SKK söker nya arrangörer och funktionärer för utbildning BPH våren 
2018! 

Övriga            

§ 7 Utgående Till utbildningsansvarig i HS från Anneli angående 
provledarutbildning. 

§ 8 Ekonomi Katarina presenterade resultatrapport, balansrapport och huvudbok per 
den 30/4 – 17. 
Kontantkassan uppgår till ca 4300:- . För övrigt är ekonomin 
god,.Katarina kollar med Kajsa när stambokföringsavgifterna brukar 
komma. 
Katarina har ansökt om och fått beviljat befrielse från skattedeklaration 
hos Skatteverket.  
Katarina mailar SSRK Västra om betalningen för 



anmälningsavgifterna till Lag SM. 
 

 § 9 
Hemsidan 

Påminner om att respektive verksamhetsansvarig måste maila Kicki 
om vad som skall tas bort från hemsidan.  
Styrelsen anser och beslutar att inget hinder finns för att lägga ut en 
länk till Paw of Swedens hemsida gällande fågeljakt. 
Katarina kollar om avdelningen kan stå som ägare på one.com. 

§ 10 
Apportören 

Manusstopp 1 augusti.  

§ 11 
Sektionen 

Lugnt just nu. Sektionens träningsdagar hos Falkelands genomförda 
med nöjda deltagare. 

§ 12 
Utbildning 

Anneli kontaktar Östras jaktprovsansvarige angående eventuell 
provledarutbildning. 
Avdelningen har genomfört en träningsdag hos Falkelands med ÖKL-
ekipage. 

§ 13 
Utställning 

Domare för 2018 0ch 2019 klart. 
Lajla skickar över dokument som kan vara användbara för 
funktionärerna på Högboutställningen. 
Katarina kollar med Kajsa om cafeterian. 
Nytt utställningsmöte kommer att bli, eftersom det tidigare 
annonserade blev inställt. 
Parkering klart till sommarutställningen. 
Fia ansvarar för sponsorer och priser. 
Styrelsen beslutar att under 2018 köpa in adminstrationstjänster. 
 

§ 14 Retriever 
 

Axmarprovet genomfört med många anmälningar. 
Förslag har kommit från Sören Svärdh (HS) om att anordna 
Retrievermästerskap som skall gå som B-prov. Avdelningen är 
intresserade av att eventuellt arrangera detta. 
Angående Dalarnas KM: Gävleborgsekipage kommer som inbjudna. 
Annie kontaktar Kent Lindström om detta. 
Anneli hör sig för i Hälsingland om det finns några som kan arrangera 
Gävleborgsavdelningens KM efter sommaren. 

§ 15 Spaniel Fältprovet kommer att gå i oktober, spanielansvarig väntar på svar från 
domare om datum. 
 Vattenprov och nybörjarprov under planering  

§ 16 Viltspår Inga anmälningar till viltspårs-sm när detta skrivs.  
Helén kontaktar Yvonne Sundberg angående domare. 

§ 17  
Fullmäktige 

Bordlägges till nästa möte, eftersom vår delegat inte är närvarande vid 
detta möte. 

§ 18 
Rasklubbarna 

Lajla kollar vilka som är kontaktpersoner i rasklubbarna. 

§ 19 Övriga 
frågor 

Katarina kollar med jordbruksverket om det går att få ut adresslista till 
retriever- och spanielägare i vår avdelning. Detta för att komma i 
kontakt med eventuella nya medlemmar. 

§ 20 Nästa 
möte 

Axmar brygga, 29/6 kl. 18.00 



§ 21 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

ordförande Lajla Rydberg 

sekreterare Lajla Rydberg 

justerare Anneli Jokinen 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 


