
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 

 

 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2017- 03- 16 

Tid: 18.00 

Plats:  Hos Lisen Karlsson, Borgmästarplan 4, Gävle 

Närvarande:  Lajla Rydberg, Anneli Jokinen, Katarina Granström, Annie Forsgren, 

Lisen Karlsson, Helén Johansson, Tom Lauritzsen 

Från 
sektionen: 

Lajla Rydberg, Annie Forsgren 

Förhinder: Rolf Samuelsson, Petra Stark 

Adjungerad: Ingen 

  

§ 1  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Katarina Granström 

§ 3 Dagordningen godkändes  

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5  

Skrivelser  

§ 6 Inkomna 
 

 

SSRK 
 

Så här går det till på utställning 

Inbjudan Fullmäktige 2017 

Inbjudan Funktionärsträffen 2017 

Angående Hundförbudstid 

Angående sponsring 

Medlemsstatistik per 2017-02-28 

 

SKK  Instruktör Vård i det vilda 

Ny rutin för inbjudan av utländska domare 

Auktorisationer exteriördomare 

Utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 
 

Övriga           Jägarförbundet: Inbjudan/kallelse till Länsföreningsstämma i 

Bollnäs. 

 

§ 7 Utgående  

§ 8 Ekonomi Katarina redogör för de förfrågningar hon gjort angående 

bokföringshjälp. Katarina föreslår att avdelningen tar hjälp av 

Knutpunkten, Bergby till att börja med. Därefter kurs i bokföring 

(Visma) för Katarina för att kunna ta över hela bokföringsbiten. 



Beslut: Styrelsen beslutar enligt Katarina Granströms förslag. 

 

Skrivare och bärbar dator behövs till utställningsadministrationen. 

Beslut: Styrelsen beslutar att detta kan inköpas.  

 

 § 9 
Hemsidan 

.Kicki påminner om att de som har ansvarsområden måste meddela 

henne när respektive område behöver ”städas”. 

§ 10 
Apportören 

15 april är nästa manusstopp. Då ska följande skickas in: 

 Styrelseuppgifter, klubbsidan 

 Inofficiell utställning, klubbsidan 

 Jaktprov, höst 

 Utställning, juli 

 

§ 11 
Sektionen 

Ny hemsida på gång. 

Aktuella aktiviteter: Hundmöten, Utställningsträning  

§ 12 
Utbildning 

Anneli visar annonsen för träningsdagarna med Falkelands. 

 Beslut: Styrelsen beslutar att Anneli kan skicka annonsen vidare till 

Kicki att läggas ut på hemsidan. 

Styrelsen diskuterade kring kriterier för kurser som anordnas i SSRK:s 

regi. Styrelsen tar upp detta vid nästa styrelsemöte.   

§ 13 
Utställning 

Utställningskommittén har möte på söndag. 

Anmäld hund till marsutställningen har avlidit. 

Beslut: Styrelsen beslutar att återbetala anmälningsavgiften om hund 

som är anmäld avlider före utställningen. 

Annie har tagit kontakt med GÄKK för att dra igång en CUA 

utbildning. 

 

§ 14 Retriever 
 

 Lajla redogör för Henry Carlssons förslag om ett A-prov.  

Beslut: Styrelsen beslutar att Tom och Rolf tar kontakt med Henry om 

detta. 

§ 15 Spaniel Nybörjarprov och vattenprov planeras. Tom letar mark till fältprovet. 

Kybacka kommer troligtvis att användas för några av proven. Inga 

datum klara än.  

§ 16 Viltspår Helén tar kontakt med Eva-Lisa Hoel om eventuellt möte. 

§ 17 
Funkismöte 
Fullmäktige 

Seminarier aktuella för dessa styrelseledamöter: 

Info – Annie Forsgren 

Spaniel - Tom Lauritzsen 

Retriever - Rolf Samuelsson 

Exteriör - Petra Stark 

 

Beslut: Styrelsen beslutar att dessa kan åka på funktionärsmötet den 22 

– 23 april 2017. Styrelsen beslutar vidare att även biträdande 

utställningsansvarig Lisen Karlsson kan åka.  

 

Valberedning: Kallelse går till Zandra Östlin 

 

Observera att var och en anmäler sig själv genom länken som finns på 



inbjudan i veckopost 10. Om man vill dela rum med någon anger man 

det i anmälan. 

 

Fullmäktige:  
Beslut: Styrelsen beslutar att Tom Lauritzsen åker som 

Gävleborgsavdelningens delegat. 

§ 18 Övrigt Tom har haft kontakter med Gävle kommunen om lokal för bland 

annat viltfrysar. 

 

§ 19 Nästa 
möte 

27 april kl. 18.00 hos Helén Johansson, Hamrångefjärden. 

§ 20 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

sekreterare Lajla Rydberg 

ordförande Annie Forsgren 

justerare Katarina Granström 

  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


