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 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2016-03-16 

Tid: 17.00 

Plats:  Studiefrämjandet, Bollnäs 

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

Eriksson, Chatrin Molin, Lena-Karin Bohlin, Leila 

 Harmsund 

Från sektionen: Lajla Rydberg,   

Förhinder: Astrid Wallström, Kristina Bolin 

Adjungerad:  

  

§ 1  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Lena-Karin Bohlin 

§ 3 Dagordningen godkändes  

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom.  

Skrivelser  

§ 6 Inkomna  

SSRK 
 

Event till Royal Canin för sponsring 

Inbjudan till Funktionärsträff 2016 

Inbjudan till Funktionärsträff 2016 

Utbildningsplan Funktionär FBR ( separat pdf) 

Information om Funktionsbeskrivning Retriever 

Utbildningsplan Testledare FBR (separat pdf) 

Medlemsstatistik februari 2016 

Påminnelse Nya styrelseuppgifter 2016 
 

 

2222p201P 

SKK Vidarebefordrat Nyhetsbrev från SKK, utställning 

 SRD BSI 2016 

Övriga            

§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Lajla informerar om mötet med revisorerna. De har fått den 

arbetsordning för revisorer som finns i boken 

Föreningsteknik (SKK). Revisorerna återkommer med en 

plan för hur deras arbete under löpande år ska se ut. 



Förslagen från revisorerna och Astrid angående styrelsens 

arbete med ekonomin gicks igenom. Styrelsen kommer att 

fortsätta diskutera dessa förslag. 

Styrelsen beslutar vid detta möte att: 

Budget ska lämnas in före prov och utställning, blanketterna 

som finns på SSRK:s hemsida skall användas. 

Styrelsen beslutar vid detta möte att: 

Provledning, förtroendevalda i tjänsteärenden har rätt att 

begära resersättning. Styrelsen vill dock påpeka att det vid 

speciella tillfällen kan förekomma att även andra än 

ovanstående kan komma ifråga för resersättning.  

 § 9 Hemsidan OK 

§ 10 Apportören Manusstopp 15 april 

§ 11 Sektionen Sektionen förbereder som bäst utställningen 20/3.  

 KM planeras till 5 juni, och kommer förhoppningsvis att 

anordnas som ett WT. 

§ 12 Utbildning Internatet är nu fullt, en reserv finns just nu. 

Intresse finns för A-provsträning. Anneli har varit i kontakt 

med Reine. 

Träningsdagar under planering. 

Förfrågan om instruktörsutbildning har inkommit.  

§ 13 Utställning  Styrelsen vill träffa utställningsgruppen. 

§ 14 Retriever 
 

Från Astrid: 

Förfrågan har kommit in från Henry Carlsson om särskilt B-

prov sista helgen i april alternativt sista helgen i maj, han 

har ordnat domare. Jag tycker att april är alldeles för tidigt 

och sista helgen i maj krockar ju nästan med Axmar-provet. 

Ser inte att det finns något behov för ett extra prov nu på 

våren. 

Styrelsen instämmer i att det ligger för nära det ordinarie 

provet i Axmar och att april är väl tidigt för prov häruppe. 

Astrid meddelar Henry styrelsens åsikt. 

 

Kommer att skicka ut till provledare angående 

reseräkningar, budget och avräkning prov. 

. 

§ 15 Spaniel Bordlägges 

§ 16 Viltspår Styrelsen beslutar att utse Chatrin Molin till 

viltspårsansvarig. 

§ 17 
Funktionärsmöte, 
repmöte 

Spaniel: Kolla med Elisabeth 

Retriever: Astrid 

Viltspår: Chatrin 

 

§ 18 Övrigt Från Astrid: 

Mailkonverstionen måste vara mer konstruktiv, behöver man 

hjälp med något så skriv då vad man behöver hjälp med. Då 

blir det lite lättare för övriga att ta ställning till om man kan 



ställa upp och hjälpa till eller inte. 

Styrelsemöten skulle förhoppningsvis bli effektivare om alla 

mailade över det man tänker ta upp så att alla har tillgång 

till det innan mötet.  

Klarare ansvarsfördelning det verkar som det är mycket som 

trillar mellan stolarna när det blir förändringar i styrelsen, 

så kan vi inte ha det. Styrelsen förändras ev varje år och 

verksamheten måste rulla vidare trots det. 

Styrelsen hann inte fördjupa sig i dessa frågor. Frågan om 

mailkonversation rör i stor utsträckning 

utställningsverksamheten, detta kommer att tas upp på 

separat möte. 

§ 19 Nästa möte Träff angående utställningsverksamheten. Datum kommer 

senare. 

§ 20 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

  

sekreterare Lajla Rydberg 

ordförande Marit Hedström 

justerare Lena-Karin Bohlin 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


