
SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN 
 
 

 Protokoll från styrelsemöte 
Datum: 2010-03-31 

Tid: 19.00 

Plats:  Skype 

Närvarande: Henry Carlsson, Torbjörn Holmgren, Lillemor Ohlsson, 
Elisabeth Persson, Lina Torstensson, Daniel Broqvist, Lajla 
Rydberg,  

Från sektionen: Lajla Rydberg 

Förhinder: Roland Jonsson 

Adjungerad:  

  

§ 1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Till justerare utsågs Daniel Broqvist 

§ 3 Dagordningen godkändes 

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Ingen uppdragslista denna gång 

Skrivelser  

§ 6 Inkomna  

SSRK Ny auktorisation jaktprovsdomare B Gustafsson 
Remiss ansökningar nya retrieverdomare 
Sammanträdesprotokoll HS 2010-01-22 / 23 
Sammanträdesprotokoll Retrieverjaktkommittén  
2010-01-16 / 17 
Sammanträdesprotokoll Viltspårkommittén 
2010-01-20 
Sammanträdesprotokoll Spanieljaktkommittén 
2010-01-18 
Sammanträdesprotokoll Exteriörkommittén 2010-01-20 
Sammanträdesprotokoll Avelskommittén 2010-01-10 
Sammanträdesprotokoll Tollingjaktkommittén 
2010-01-13 
Ansökan om LP 2011 
Förtydligande av remissen gällande retrieverregler 
Program inför funkträffen, ordf, retriever och utbildning 
 

SKK Nya auktorisationer exteriördomare 
SKK §19 UtstK protokoll 100119 
 

Övriga Från LRK: Till HS angående organisationsutredningen, för 
kännedom till avdelningar och rasklubbar 



 

§ 7 Utgående Remissvar angående regelrevidering spaniel 
 

§ 8 Ekonomi Kassören avger rapport. Ekonomin god, alla fakturor från 
utställningen har dock inte inkommit ännu. 
 
Styrelsen beslutar att headsets inköps till ledamöterna att 
användas vid styrelsemötena via Skype. 
 

§ 9 Allmänt Inget 
 

§ 10 Hemsidan Styrelsen beslutar att protokollen skall läggas ut på 
hemsidan.  
 
Det är avdelningsstyrelsens ambition att det skall finnas 
möjlighet att anmäla via Internet till alla jaktprov inom 
avdelningen. Daniel administrerar internetanmälan. 
 
Daniel inkommer med förslag på datum för träff med 
provledare och kommissarier i avdelningen. 
 
Lillemor meddelar hemsidan vilka sponsorer som skall tas 
bort och vilka som tillkommit.  
 

§ 11 Apportören Manusstopp den 15 april. Lajla skickar ut påminnelse till 
sektionerna. 
 

§ 12 Rapporter Inga 
 

§ 13 Sektionerna Sektionerna kan inkomma med synpunkter på remissen 
gällande Ansökningar nya jaktprovsdomare. 
 
Henry tar kontakt med sektionerna angående organisationen 
inom avdelningen. Sektionerna får i uppdrag att diskutera 
detta och inkomma med sina synpunkter till Henry, som i sin 
tur rapporterar till avdelningsstyrelsen 
 
Henry ger i uppdrag till Södra Hälsinglands sektion att utse 
en kontaktperson mellan sektionen och avdelningsstyrelsen. 
 

§ 14 Utbildning Kurs för att utbilda utställningsansvariga kommer att 
anordnas i september 2010.  
 
Ungdomsverksamheten: Henry har inlett kontakt med 
Jägarförbundet. 
 

§ 15 Utställning Till utställningen i Högbo var 409 hundar anmälda. Positiv 
respons från domare och utställare. Ridhuset som 
utställningslokal lämnar dock en hel övrigt att önska. 



Torbjörn skickar ekonomisk slutrapport till Lillemor över 
utställningen när alla fakturor är betalda. 
 
Handlingkursen är i det närmaste fulltecknad. 
 

§ 16 Retriever Budget för jaktproven skall lämnas till avdelningens och 
sektionens kassörer för att avdelningen skall kunna garantera 
att stå för eventuella förluster. 
 
Daniel kommer att ha en överlämnandeträff med Carina H. 
 

§ 17 Spaniel Grundprov kommer att anordnas i Gävletrakten. Domare är 
klar. 
 
Henry och Elisabeth undersöker möjligheten att anordna ett 
skogsprov. 
 

§ 18 Viltspår Inget 
 

§ 19 Övrigt Henry, Lillemor, Elisabeth, Lina och Daniel åker på 
funktionärsträffen. 
 

§ 20 Nästa möte 2010-05-06 kl. 19.00 via Skype 
 

§ 21 Mötets 
avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

  

sekreterare Lajla Rydberg 

ordförande Henry Carlsson 

justerare Daniel Broqvist 

 


