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Protokoll styrelsemöte SSRK Norrbotten 2022-12-0 
 

https://signera.ebox.nu/ 
 

 
Mötets öppnande 
 
Närvarande: Anna Vikström, Ingrid Grundström, Tina Siikavaara, Ann-Chatriné Levin, 
Lisbeth Alakangas, Sverker Bergdahl, Pauline Asplund. Från valberedningen: Carina 
Kreku 

 
§ 70 Anmälan av övriga frågor 
 Hur gör vi med diskussionen om att fondera pengar? 
 

Valberedningen: Carina Kreku ställde frågor till styrelsen angående framtiden och 
avvek sedan från mötet. 

  
§ 71 Godkännande av dagordningen  
 
§ 72 Pauline Asplund valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 
§ 73 Föregående protokoll avdelning samt sektioner 
                      
                      Finns på hemsidan 
 
§ 74 Inkomna skrivelser och remisser: - 
 
§ 75 Utgående skrivelser och uppdrag:- 
 
 
§ 76 Rapport ordförande 

Lisbeth Alakangas åtar sig uppdraget att undersöka möjligheterna att ha ett årsmöte 
hybridform (digitalt +fysiskt) via Studiefrämjandet. Detta skulle kunna göra att vi slipper 
krånglet med att skicka protokoll via post vilket visat sig vara en historia för sig då det 
tog tre månader för dem att nå slutstationen Sverker för vbf till Nordea som inte 
godkänner digitala underskrifter med BankID.  

 
 

Styrelsemedlemmarna ombeds förbereda sig inför årsmötet 5/3 och lämna in sina 
respektive bidrag till verksamhetsberättelsem verksamhetsplan och budget.  

 
Vi diskuterade frågan om rasklunbbars deltagande i poolning av jaktdomarkostnader i 
samarbete med SSRK sektionerna. Slutsatsen blev att detta troligen inte skulle vara till 
rasklubbarnas fördel.  

  
  
§ 77 Rapport vice ordförande  

Bodensektionen riskerar att läggas ner pga brist på styrelse. Det bästa vore naturligtvis 
att sektionen skulle få nytt liv och aktivitet. Det näst bästa är annars nedläggning och 
att Bodensektionens medlemmar då kan få tillhöra annan sektion och därmed få ökade 
möjligheter att delta i deras aktiviteter.  

 
§ 78 Rapport kassör 
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Sverker redogör för det nya systemet för medlemsregistrering via SKK. Ingrid åtar sig 
att begära ut medlemsregister och informera oss andra närmare om hur det fungerar.  
 
Vi beslutar att tillsvidare skrinlägga frågan om byte av bank då detta skulle innebära, 
förutom en hel del administration för avdelning och sektioner, en ekonomisk förlust.  

                      
 
§  79               Rapport sekreterare  

Anna agerar sekreterare då ingen formell sådan finns. En förutsättning för att Anna ska fortsätta som 
ordförande är att en sekreterare kan väljas efter nästa årsmöte.            
 

§ 80 Rapport viltspårssekreterare:  - 
 
§ 81 Rapport utbildningssekreterare 
 SSRK Västerbotten har hört sig för om eventuellt samarbete med olika former av 

utbildningar. Vi är ense om att utbildning av funktionärer är en viktig fråga och 
samarbetar gärna. Ett problem är att kraven för att få delta i vissa utbildningar 
(jaktprovsdomare, WT-domare) är så höga att vi har svårt att hitta villiga kandidater. 

 Vi hoppas att den av SSRK centralt aviserade kommissarieutbildningen ska bli av i 
början av 2023. 

 
 FB-R i Norrbotten kan nu genomföras med en egen beskrivare, Mia Fredriksson och 

egna testledare. Två beskrivningar har genomförts under hösten. En av dem var en 
kennelbeskrivning med två kennlar (Swidjans och Toffedreams) och med 11 inbjudna 
uppfödare som sedan diskuterade värdet av FB-R . 

 
 
§ 82 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 

Höstens jaktprov för spaniel gick glädjande nog med ett positivt ekonomiskt resultat. 
En artikel är på gång till Apportören. 

 
                      
§ 83 Rapport jaktprovssekreterare retriever 

Styrelsen saknar jaktprovssekreterare. Valberedningen är medveten om detta och 
kommer att arbeta med frågan. Den ”jaktkommitté” som bestått av representanter från 
sektionerna + FRK har fungerat väl och datum/domare för nästa års jaktprov är klara. 
Det kan vara en god idé att låta denna kommitté leva vidare i framtiden och att 
avdelningens jaktprovssekreterare (om någon ställer upp?)  blir sammankallande och 
kontaktperson mellan avdelningen och sektionerna. Den roll tidigare 
jaktprovssekreterare haft innebar en stor arbetsbelastning och det kan vara en fördel 
att fördela uppdraget och lägga ett större ansvar på sektionerna.  

 
 
§ 84 Rapport jaktprovssekreterare tolling  - 
 
§ 85 Rapport exteriöransvarig 

HS vill ha in ekonomisk rapport för utställningarna 2022. Sverker skickar underlag till 
Ingrid för vbf.  
Obligatorisk mätning av cockerspaniel ska redovisas.  
Utställningarna nästa år blir Boden 22/7 i samband med Hundlivmässan och 29/7 i 
Piteå. Domare klara så när som på en som ännu inte svarat.  

 
                      
 
§ 86 Övriga frågor 

Styrelsen har under året återkommande diskuterat frågan om fondering av pengar för 
särskilda ändamål, något som också uppdrogs styrelsen vid årsmötet. Den situation 
styrelsen befunnit sig i under året har gjort att vi inte har ägnat tid och kraft åt detta. 
Det har varit fullt upp med det övriga arbetet.  
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§ 87 Nästa möte inklusive dagordningsansvarig och mötessekreterare 
Tisdag 17 januari via Zoom. Tina S står i tur att vara mötessekreterare och Ingrid blir 
justerare.  

                       
§ 88 Sammanfattning mötet 
 
§ 89 Mötets avslutande 

GOD JUL!  
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