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Protokoll styrelsemöte SSRK Norrbotten 2022-10-10 
 

 
Mötets öppnande 
 
Närvarande: Ann-Kathriné Levin, Sverker Bergdahl. Anna Vikström, Lisbeth 
Alakangas, Ingrid Grundström. 

 
§ 50 Anmälan av övriga frågor (ej beslut) 
 Inga övriga frågor. 
 
§ 51 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkändes utan tillägg. 
 
§ 52 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
  Lisbeth valdes till justerare. 
 
§ 53 Föregående protokoll avdelning samt sektioner 
                     Finns på hemsidan. 
 
§ 54 Inkomna skrivelser och remisser 

Anna har fått mail av Bert Nilsson angående central kommisarieutbildning för 
jaktproven. 

 
§ 55 Utgående skrivelser och uppdrag 

Inga. 
   
§ 56 Rapport ordförande 

• Bankposten 
Anna har skickat i väg protokollen från årsmötet + konstituerande mötet till berörda 
för fysiska påskrifter enligt önskemål från Nordea.  

 

• Fyllnadsval kassör 
Vi ska påtala vikten för andra medlemmar att det är viktigt att vi får en kassör. 
Kassören behöver ej sitta i styrelsen. Ekonomikunskap, ordning och reda, koll på 
debet och kredit är grundkraven för uppdraget. 

 
§ 57 Rapport vice ordförande 
 Inget att rapportera. 
 
§ 58 Rapport kassör 
 Ekonomin är stabil och vi ligger i skrivande stund på plusresultat för året. 
 En del utbetalningar rörande jaktprov m.m. återstår. 
                      
§ 59              Rapport sekreterare 
 Manusstopp apportören 15 oktober. 
  
§ 60 Rapport viltspårssekreterare 
 Deltar ej på dagens möte. 
 
§ 61 Rapport utbildningssekreterare 

Funktionsbeskrivning hölls den 10 september. 7 hundar anmälda direkt första dagen, 
blev till sist 8 st. och en reserv anmälda. 
Resultatet blev ca + 800: -. Det gick runt i och med att FBR hölls hemma hos 
beskrivaren Mia-Fredrika vilket sparade in reskostnaderna. Kommande helg uppfödar-
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FBR för hundar från två olika och uppfödare. Gunilla Lefwerth har skickat en förfrågan 
om man inte kan göra ett reportage till Apportören från denna beskrivning. 
 
Vi ska gå ut och erbjuda FBR till uppfödare via Facebook och även försöka få till ett 
bra samarbete med rasklubbarna när det gäller FBR. 
 
När det gäller eventuell utbildning av WT-domare konstaterar vi att kraven är höga för 
att man ska antas till domarutbildning och att det också blir väldigt dyrt, att utbilda 4 – 5 
certifierade domare skulle landa runt 100 000: -. En möjlighet är att ta upp en instruktör 
hit för att hålla kostnaderna nere. Det måste finnas någon som är beredd att ta tag i 
det och driva frågan vidare om det ska bli något. Vi kommer att hålla våra WT och kalla 
dessa för klubbmästerskap tills vidare. 

 
§ 62 Rapport jaktprovsekreterare spaniel 

Spanielprov genomfört 1/10, 6 hundar på Nybörjarprov A, varav 4 godkända ekipage. 
3 hundar till start i öppen klass, varav en tilldelades ett 2: a pris. 
 
Årets provhelg ett samarbete med SSRK Västerbotten som också hade en provdag 
den 2/10 nybörjarprov A + öppenklass med samma domare inom samma 
markområde. Ett samarbete som fungerat väl. Under helgen deltog också domarelev 
Jonas Granström från Västerbotten. Han fick då möjlighet att se hela fem olika 
rasvarianter på prov; jaktcocker, jaktspringer, standard cocker, standard springer och 
även clumber spaniel, samtliga varianter till godkänt/pris under helgen dessutom! Ett 
mycket unikt tillfälle med andra ord! 

                      
§ 63 Rapport jaktprovsekreterare retriever  

Jaktproven 2023 
Vid ett möte med sektionerna i våras i frågan om retrieverproven så bestämde man ett 
nytt möte till hösten, Det mötet har ägt rum den 25 september med representanter från 
Kalix-, Luleå och Piteåsektionen med Anna som sammankallande och tillika 
representant för Flatcoated retrieverklubben som också anordnar prov. Man 
samordnade provdatum och sektionerna fick komma med domarönskemål. Mikael 
Rönnbäck tog på sig att kontakta och kolla med domare till alla proven. Alla datum är 
klara. Fördelarna med en jaktprovskommitté är att alla får vara med i diskussionen 
angående proven. Alla sektioner måste dock ta ansvar att sköta det administrativa i 
SSRK prov. Anna har varit handledare och visat funktionerna i SSRK prov för Pauline i 
Piteå. Luleåsektionen har folk som kan SSRK prov och även Kalixsektionen. Det är bra 
att många kan administrera i SSRK prov. Inte så dumt med detta upplägg om det 
fungerar, det måste dock finnas en ansvarig i styrelsen som fungerar som 
kommunikativ länk mellan centralt och sektionerna i jaktprovsfrågorna.  
 
Angående utbildning av certifierade domare för WT, se § 61 (rapport 
utbildningssekreterare). 

                      
§ 64 Rapport jaktprovsekreterare tolling 

Ett tolling prov är genomfört 1/10 2022. 
 
§ 65 Rapport exteriöransvarig 

Norrbottens vackraste kommer att gå av stapeln i Totohallen i Boden den 26 
november, domare är Jouko Leiviskä från Finland. Sista anmälan den 15 november. 
Ingrid ordnar fram personuppgifter om domare för utbetalning av arvode. Det finns 
möjlighet att förhandsboka gemensam jultallrik som serveras i Travrestaurangen efter 
utställningen.  
 
En av utställningarna nästa år är flyttad från Piteå till Boden där den i stället kommer 
att hållas i samband med hundmässan 2023. 

                  
§ 66 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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§ 67 Nästa möte inklusive dagordningsansvarig och mötessekreterare 
Nästa möte tisdag den 6 december kl. 19:00 via zoom. Susanne Suomi står i tur enligt 
listan att göra dagordning och vara sekreterare för mötet. 

                      
 
§ 68 Sammanfattning mötet 
 Mötessekreterare Ann-Kathriné Levin sammanfattar mötet. 
 
§ 69 Mötets avslutande 

Ordförande Anna Vikström avslutar mötet. 
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