
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 
 
 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2017- 04- 27 

Tid: 18.00 

Plats:  Hos Helén Johansson, Södra Hagstavägen 53, Hamrångefjärden 

Närvarande:  Lajla Rydberg, Anneli Jokinen,  Annie Forsgren, Helén Johansson, 
Tom Lauritzsen, Rolf Samuelsson,  

Från 
sektionen: 

Lajla Rydberg, Annie Forsgren 

Förhinder: Katarina Granström, Petra Stark, Lisen Karlsson, 

Adjungerad: Ingen 

  

§ 1  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Helén Johansson 

§ 3 Dagordningen godkändes  

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Uppdragslistan gicks igenom 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna 
 

 

SSRK 
 

SSRKs medlemsstatistik per 2017-03-31 
Inbjudan till SSRKs Fullmäktige 20–21 maj 2017 

SKK  SKK DN-beslut 16/2017 
Grundläggande utbildning i Föreningsteknik 

Övriga            

§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Katarinas rapport: 
Det börjar ordna upp sig med att ändra firmatecknare på både banken 
och skatteverket, och sista besöket på banken blir imorgon måndag 24 
april för att säkerställa att allt fungerar som det ska. 
  
Eva Jansson Sandberg på Knutpunkten i Bergby sköter bokföringen i 
Visma och jag sköter de betalningar som är. 
Så till nästa styrelsemöte ska jag ha en sammanställning på vår 
ekonomi för kvartal 1 att presentera. 
  
Ny kurs i bokföringsprogrammet som vi har blir i höst, och datum för 
detta släpps i maj. Jag håller koll och anmäler mig så snart jag vet när 



det blir. 
  
Styrelsen föreslår att en summa på inbetalningar till kurser behålls av 
avdelningen som administrationskostnad, förslag 10% på totala 
summan, maximalt 100: - 
Beslut: Enligt ovan 
Styrelsen undersöker vilka riktlinjer som finns när det gäller betalning 
till avdelningens instruktörer. 

 § 9 
Hemsidan 

FB-sida har påbörjats. Styrelsen beslutar om policy vid nästa möte. 

§ 10 
Apportören 

Nästa manusstopp är 1 augusti. 

§ 11 
Sektionen 

 Ingen inofficiell utställning 2017. Träningsdagar för Falkelands 
fastlagda. 

§ 12 
Utbildning 

Avdelningens träningsdagar med Falkelands: 
ÖKL fullt. NKL inställd, anmälda skickas vidare till sektionen.  
Anneli kollar om provledar- och kommissarieutbildning.  
Förslag på personer till jaktprovsdomare efterfrågas från avdelningen. 

§ 13 
Utställning 

Petra får i uppdrag att kalla utställningskommittén till  ett möte för att 
utvärdera marsutställningen och planera juliutställningen. 
Facebooksida för exteriör kommer. 

§ 14 Retriever 
 

Anmälningstiden förlängd för Axmarprovet. 
Inventarielistor utdelade. 
Klart med A-provet. Avdelningen beslutar att anmälningsavgiften blir 
1000:- 
Kommissarielåda görs i ordning av Annie till hälsingeproven. 

§ 15 Spaniel Öppenprovet snart klart att läggas ut på SSRK prov.  

§ 16 Viltspår Helén har pratat med Eva-Lisa Hoel. Anmälningsförfarande finns att 
tillgå från SSRK Dalarnas avdelning. 
Helén har pratat med domare. 
Viltspårs SM 2017, sista anmälningsdag 30/6. Uttagning görs inom 
avdelningen.  
Beslut: Helén lägger ut information på hemsidan om Viltspårs SM och 
vilka meriter som krävs för deltagande. Meriter skickas till Helén. 
Styrelsen beslutar att Katarina betalar ut kvarvarande arvode till Lars 
Brungs.(utlägg i samband med viltspårsverksamhet). 
Beslut: Arvode för viltspårsdomare 200:- 
 

§ 17 
Funkismöte 
Fullmäktige 

Avdelningens delegat till Fullmäktige, Tom L, går igenom motionerna. 
Rapporter från funktionärsmötet.  
Styrelsen beslutar att bjuda in en representant från Studiefrämjandet. 
 

§ 18 Övrigt Förslag att rasklubbarna får en egen punkt på avdelningsstyrelsens 
protokoll.  
KM anordnas detta år i Hälsingland.  
 

§ 19 Nästa 
möte 

30/5  18.30 hos Katarina Granström. 



§ 20 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

sekreterare Lajla Rydberg 

ordförande Annie Forsgren 

justerare Helén Johansson 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


