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Protokoll Styrelsemöte SSRK Norrbotten 2023-01-17 
 

Kallade: Tina Siikavaara, Lisbeth Alakangas, Anna Vikström 

Astrid Rendahl, Ingrid Grundström, Sverker Bergdahl, Ann-Katrine Levin, Pauline Asplund, Susanne 
Suomi, Ann Lidström 
 

Närvarande: Tina Siikavaara, Anna Vikström, Ann-Kathrine Levin, Ingrid Grundström, Lisbeth 
Alakangas 
 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 
 
§90 Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes 
 

§791 Godkännande av dagordningen  

 Dagordningen godkänns av mötet 
 
§92 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll  

 Ingrid Grundström 
 
§93 Föregående protokoll från avdelning samt sektioner  
 Finns på hemsidan 

 
§94 Inkomna skrivelser och remisser  
 Inga inkomna skrivelser 

 
§95 Utgående skrivelser och uppdrag 
 Inga utgående skrivelser 

 
§96 Rapport ordförande  

*Årsmötet 
Styrelsen bestämmer att årsmötet sker digitalt via Zoom den 5/3 klockan 13.00 

Lisbeth kontaktar Maria Johansson på Studiefrämjandet och frågar om hon kan vara 
ordförande, sam ta emot anmälningarna och skicka ut länken till mötet 
Anna skriver inbjudan på Facebook och webben 

Ingrid beställer medlemsregistret och skickar det till Maria innan årsmötet 
 
*Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan 

Alla skriver sin verksamhetsdel och skickar till Anna senast 1 februari 
 
*Kommissarieutbildningen 
Från och med hösten 2023 kommer det att krävas certifierade kommissarier för retriever B-

prov. Anna kontaktade HS och bad att 1 person från varje sektion ska få gå 
certifieringsutbildningen. Dessa ska i sin tur utbilda fler i varje sektion.  
Det innebär att vi får många kommissarier inom SSRK NB 

 
§97 Rapport vice ordförande 
 Inget att rapportera 
 

§98 Rapport kassör  
Kassarapport – kassör Sverker sammanställer årsredovisningen till årsmötet 
 

§99 Rapport sekreterare 
 Inget att rapportera 
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§100 Rapport viltspårssekreterare  

             Inget att rapportera 
 
§101    Rapport utbildningssekreterare  

Goldenklubben har skickat ut en skrivelse till sina medlemmar att det numera finns ett FBR-

team i Norrbotten. Gruppen kommer att träffas under våren 
 
§102 Rapport jaktprovssekreterare spaniel  

 Inget att rapportera 
 
§103 Rapport jaktprovssekreterare retriever? 

Planering inför provverksamheten pågår. Inget övrigt att rapportera 
 
§104 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 Inget att rapportera 

 
§105 Rapport exteriöransvarig  
 Inget att rapportera 

 
§106 Övriga frågor  
 Veckoposten har under hösten skickats till en tom mailadress. Det är ändrat nu  

 så att den åter går till Anna 
 

Valberedningen har svårt att hitta en kassör till kommande styrelse då Sverker Bergdahl 
lämnar den posten. Om man inte lyckas hitta någon kan det innebära att avdelningen inte 

kan fortsätta vilket får konsekvenser för hela SSRK verksamheten i Norrbotten. 
 
§107 Nästa möte 

 Årsmötet 5/3, styrelsen träffas på Zoom en halvtimme innan, alltså 12.30 
 
§108 Sammanfattning mötet 

 Sekreteraren sammanfattar mötet 
 
§109 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet 

 
 
 

 
Ordförande:        Sekreterare: 
 

 
 
Anna Vikström      Tina Siikavaara 
 

 
 
Justerare: 

 
 
 
Ingrid Grundström 
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Protokoll Styrelsemöte SSRK Norrbotten 2023-01-17 
 


Kallade: Tina Siikavaara, Lisbeth Alakangas, Anna Vikström 


Astrid Rendahl, Ingrid Grundström, Sverker Bergdahl, Ann-Katrine Levin, Pauline Asplund, Susanne 
Suomi, Ann Lidström 
 


Närvarande: Tina Siikavaara, Anna Vikström, Ann-Kathrine Levin, Ingrid Grundström, Lisbeth 
Alakangas 
 


Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 
 
§90 Anmälan av övriga frågor 


Inga övriga frågor anmäldes 
 


§791 Godkännande av dagordningen  


 Dagordningen godkänns av mötet 
 
§92 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll  


 Ingrid Grundström 
 
§93 Föregående protokoll från avdelning samt sektioner  
 Finns på hemsidan 


 
§94 Inkomna skrivelser och remisser  
 Inga inkomna skrivelser 


 
§95 Utgående skrivelser och uppdrag 
 Inga utgående skrivelser 


 
§96 Rapport ordförande  


*Årsmötet 
Styrelsen bestämmer att årsmötet sker digitalt via Zoom den 5/3 klockan 13.00 


Lisbeth kontaktar Maria Johansson på Studiefrämjandet och frågar om hon kan vara 
ordförande, sam ta emot anmälningarna och skicka ut länken till mötet 
Anna skriver inbjudan på Facebook och webben 


Ingrid beställer medlemsregistret och skickar det till Maria innan årsmötet 
 
*Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan 


Alla skriver sin verksamhetsdel och skickar till Anna senast 1 februari 
 
*Kommissarieutbildningen 
Från och med hösten 2023 kommer det att krävas certifierade kommissarier för retriever B-


prov. Anna kontaktade HS och bad att 1 person från varje sektion ska få gå 
certifieringsutbildningen. Dessa ska i sin tur utbilda fler i varje sektion.  
Det innebär att vi får många kommissarier inom SSRK NB 


 
§97 Rapport vice ordförande 
 Inget att rapportera 
 


§98 Rapport kassör  
Kassarapport – kassör Sverker sammanställer årsredovisningen till årsmötet 
 


§99 Rapport sekreterare 
 Inget att rapportera 







 
§100 Rapport viltspårssekreterare  


             Inget att rapportera 
 
§101    Rapport utbildningssekreterare  


Goldenklubben har skickat ut en skrivelse till sina medlemmar att det numera finns ett FBR-


team i Norrbotten. Gruppen kommer att träffas under våren 
 
§102 Rapport jaktprovssekreterare spaniel  


 Inget att rapportera 
 
§103 Rapport jaktprovssekreterare retriever? 


Planering inför provverksamheten pågår. Inget övrigt att rapportera 
 
§104 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 Inget att rapportera 


 
§105 Rapport exteriöransvarig  
 Inget att rapportera 


 
§106 Övriga frågor  
 Veckoposten har under hösten skickats till en tom mailadress. Det är ändrat nu  


 så att den åter går till Anna 
 


Valberedningen har svårt att hitta en kassör till kommande styrelse då Sverker Bergdahl 
lämnar den posten. Om man inte lyckas hitta någon kan det innebära att avdelningen inte 


kan fortsätta vilket får konsekvenser för hela SSRK verksamheten i Norrbotten. 
 
§107 Nästa möte 


 Årsmötet 5/3, styrelsen träffas på Zoom en halvtimme innan, alltså 12.30 
 
§108 Sammanfattning mötet 


 Sekreteraren sammanfattar mötet 
 
§109 Mötets avslutande 


Ordförande avslutar mötet 


 
 
 


 
Ordförande:        Sekreterare: 
 


 
 
Anna Vikström      Tina Siikavaara 
 


 
 
Justerare: 


 
 
 
Ingrid Grundström 
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