
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 
 
 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2011-04-12 

Tid: 19.00 

Plats:  Skype 

Närvarande: Henry Carlsson, Daniel Broqvist, Lajla Rydberg, Ulf 
Lindgren, Tom Lauritzsen, Helena Larsson, Sandy Overton 

Från sektionen: Lajla Rydberg 

Förhinder: Lina Torstensson, Roland Jonsson, Elisabet Persson 

Adjungerad: Torbjörn Holmgren t.o.m. § 9 

  

§ 1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§ 2 Till justerare utsågs Tom Lauritzsen  

§ 3 Dagordningen godkändes 

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom  

Skrivelser  

§ 6 Inkomna  

SSRK  

SKK Ink 152 – Ang SKKs nya webbplats 
Ink 153 – Momsgränsavslag från EU-kommissionen 
Ink 157 – Ny auktorisation exteriördomare 

Övriga  

§ 7 Utgående Från utbildningsansvarige till SSRK Hs angående Instruktörer 

verksamma i SSRK-organisationen 
§ 8 Fullmäktige Henry och Tom anmäler sig som ordinarie delegater. Lajla 

mailar kansliet och meddelar att vi återkommer med namn på 
suppleanter. 

§ 9 Ekonomi Ekonomin är god, några fakturor återstår att betala från 
utställningen. 
Styrelsen beslutar att övergå till bankgiro. Helena föreslår 
Handelsbanken och styrelsen godkänner detta. Helena får i 
uppdrag att undersöka hur övergången ska gå till. 

§ 10 Hemsidan Kicki har lista på funktionärer, provledare kan vända sig till 
henne för att få förslag på namn. 
 

§ 11 Apportören Manusstopp den 15 april. Lajla skickar ut manus för 
genomläsning. 

§ 12 Rapporter . 



§ 13 Sektionerna Uppmaning till sektionerna att lägga ut på hemsidan att 
”Bumpers” finns att låna (hyra). Sektionernas inventarielistor 
bör också finnas tillgängliga.  
Uppmana sektionerna att lägga ut om uttagning till Lag-SM 
på respektive hemsidor. 

§ 14 Utbildning Instruktörsutbildning anordnas i Västernorrland, liksom 
provledare/kommissarieutbildning. 
Provledare/kommissarieutbildning – Ulf undersöker. 
Övrig instruktörsutbildning hålls där flest antal anmälningar 
finns. 
Intresseanmälan för instruktörsutbildning till hemsidan. Ulf 
kontaktar Kicki. 
 

§ 15 Utställning Styrelsen diskuterar möjligheten att flytta en officiell 
utställning till Hälsingland. Helena får i uppdrag att prata 
med Ingela om detta. 
Tom får i uppdrag att prata med utställningskommittén om 
det finns intresse att åka till Stora Stockholm. Styrelsen 
bekostar i så fall resa och boende för utställningskommittén.  

§ 16 Retriever Daniel rapporterar från funktionärsträffen.  
Anmälningar har kommit in till uttagning Lag-SM, i 
dagsläget finns två lag.  
Styrelsen beslutar att bekosta resa + boende för det lag som 
åker. 

§ 17 Spaniel  

§ 18 Viltspår Henry stöter på SSRK om Lars Brungs utbildning till 
viltspårsdomare. 

§ 19 Övrigt 17 maj kl.19.00 via Skype 

§ 20 Nästa möte Ordförande avslutar mötet. 

§ 21 Mötets avslutande  

sekreterare Lajla Rydberg 

ordförande Henry Carlsson 

justerare Tom Lauritzsen 

  

 


