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Mötesanteckningar styrelsemöte SSRK Norrbotten 2022-05-16 
 

 

Närvarande: Anna Vikström, Ann-Katrine Levin,  

Ingrid Grundström, Lisbeth Alakangas, Tina Siikavaara, Pauline Asplund 

Sekreterare för dagen; Lisbeth Alakangas 
 

 

Länk till mötet: 
 https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6428951294%3Fpwd
%3DbWZGTDdxZEFwN3pDTTg3RzRLRjVpQT09&data=04%7C01%7C%7C1b6edc1734084f851c4a08d967a
d4c22%7C5453408ba6cd4c1e8b1018b500fb544e%7C1%7C0%7C637654816415264363%7CUnknown%7C
TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&
sdata=1R862vkzmsTcNZbWiLmuYXd3aGHOHigbc7Y5VttiYlM%3D&r 
 
 

Turordning att justera och skriva protokoll 
 

Sekreterare Justerare 

 Lisbeth 

Lisbeth Ingrid 

Ingrid Ann-Kathrinè 

Ann-Kathrinè Susanne 

Susanne Sverker 

Sverker Tina 

Tina Lisbeth 
 

 

 
Innan mötet görs en dagordning där paragrafernas ordning fortsätter efter föregående protokoll. Skicka ut en fråga om det 

är något man vill ta upp på mötet. Skicka ut dagordning. När protokollet är klart skicka till justerare i wordformat om 

något måste ändras. Sen sparar justerare protokollet i PDF och justerar. Justeraren skickar signerat protokoll tillbaka till 

sekreteraren som justerar och skickar till ordförande som sen skickar till HS och till webba 

 
 

 
Mötets öppnande 

 
§10 Anmälan av övriga frågor 
 Beställda änder 
 
§11 Godkännande av dagordningen  
 OK 
 
§ 12 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Ingrid Grundström 
 
§13 Föregående protokoll avdelning samt sektioner 
 - 
§14 Inkomna skrivelser och remisser 
 - 
 
§15 Utgående skrivelser och uppdrag 
 - 
 
§16 Rapport ordförande 
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-hanteringen av jaktproven. Anna har haft två möten med alla sektionerna och hittat en 
tillfällig lösning i form av en jaktprovskommitte med Anna som sammankallande. Årets 
prov är planerade och klara men det behövs att någon ska öppna proven i SSRK prov 
för anmälan. Någon måste även ordna med administration efter proven tex  
resultatrapportering. Det är inte meningen att allt ansvar ska ligga på Anna men Anna 
kommer att hjälpa Piteå så att dom kan lära upp sig. Även Carina Isacsson kommer att 
vara behjälplig. Efter FRKs prov vilket är årets sista kommer det att vara en träff där 
man planerar 2023 års prov. Detta är både datum och domare. 
 
Anna har också kontaktats av Leif Hernefalk på HS och uppdaterat dem om hur SSRK 
Norrbotten kommer att lösa frågan.  

  
-provledarutbildningen är avklarad 8/5 där fyra nya och tretton uppdaterade provledare 
blev resultatet. Anna gjorde allt förarbete. SSRK kommer att lämna den fullständiga  
namnlista till Studieförbundet.  

  
-sekreterarjobbet. Handlar inte bara om dagordning och protokoll på styrelsemöten.. 
Apportören, kontaktperson... protokoll från sektionerna mm. Vi måste alla hjälpas åt. 

 
 
 
§17 Rapport vice ordförande 
 - 
 
§18 Rapport kassör 

Deltog inte på dagens möte. Önskemål finns från styrelsen om en ekonomisk 
redovisning från utställningen Boden i april innan nästa möte.  
 

§19 Rapport sekreterare 
 
§20 Rapport viltspårssekreterare 
 Håller på att planera SM för fullt. Plats blir Sikfors 22-24 juli 
 
§21 Rapport utbildningssekreterare 
 Mia-Fredrika Fredriksson kommer att examineras den 5 juni på en kennelbeskrivning 

hos Kapplandets kennel anordnat av Goldenklubben. Behöver 10 till 15 änder för att 
kunna genomföra årets funktionsbeskrivningar. Cirka 4 beskrivningar planeras både 
kennelbeskrivningar och öppna beskrivningar under 2022. 

 
§22 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 
 Behöver få tag på fågel till vattenproven 
 
§23 Rapport jaktprovssekreterare retriever 
 Se under rapport ordförande 
 
§24 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 - 
§24 Rapport exteriöransvarig 

Utställning i Boden var mycket lyckad och fått mycket beröm. Bra organisation kring 
utställningen där alla var mycket nöjda med att det var olika starttider för olika grupper. 
Diskussion om hur man ska lösa utställningen i Piteå i sommar. Ingrid och ev 
Margaretha är med på nästa möte med SSRK i Piteå för att se hur man ska kunna lösa 
bemanningen och då speciellt ringsekretarere. 

 
§26 Övriga frågor 
 

-Diskussion om förslaget på öronmärkta pengar till särskilda ändamål. Ett förslag: X % 
av överskottet varje år läggs till "potten". Vi kan nu direkt lägga dit Y kronor som en 
startsumma. Styrelsen tar fram ett förslag som diskuteras på ett medlemsmöte under 
hösten, förslagsvis under oktober. 
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När det gäller beställningen av änder från Södra Sverige blev det ett fel någonstans på 
vägen. Det kom 400 kilo änder istället för 400 st änder.  
 

   
§27 Nästa möte inklusive dagordningsansvarig och mötessekreterare 
  
 Nästa möte den 15 augusti klockan 19.00. Ingrid Grundström ansvarar för att skicka ut  

dagordning från §30 och vara sekreterare under mötet. Kom ihåg att lämna in era 
punkter till henne i god tid. 

 
§28 Sammanfattning mötet 
 
§29 Mötets avslutande 

 

Om du har förhinder och inte kan närvara meddela det till: Anna Vikström: 

vikstromanna2@gmail.com 
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Mötesanteckningar styrelsemöte SSRK Norrbotten 2022-05-16 
 


 


Närvarande: Anna Vikström, Ann-Katrine Levin,  


Ingrid Grundström, Lisbeth Alakangas, Tina Siikavaara, Pauline Asplund 


Sekreterare för dagen; Lisbeth Alakangas 
 


 


Länk till mötet: 
 https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6428951294%3Fpwd
%3DbWZGTDdxZEFwN3pDTTg3RzRLRjVpQT09&data=04%7C01%7C%7C1b6edc1734084f851c4a08d967a
d4c22%7C5453408ba6cd4c1e8b1018b500fb544e%7C1%7C0%7C637654816415264363%7CUnknown%7C
TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&
sdata=1R862vkzmsTcNZbWiLmuYXd3aGHOHigbc7Y5VttiYlM%3D&r 
 
 


Turordning att justera och skriva protokoll 
 


Sekreterare Justerare 


 Lisbeth 


Lisbeth Ingrid 


Ingrid Ann-Kathrinè 


Ann-Kathrinè Susanne 


Susanne Sverker 


Sverker Tina 


Tina Lisbeth 
 


 


 
Innan mötet görs en dagordning där paragrafernas ordning fortsätter efter föregående protokoll. Skicka ut en fråga om det 


är något man vill ta upp på mötet. Skicka ut dagordning. När protokollet är klart skicka till justerare i wordformat om 


något måste ändras. Sen sparar justerare protokollet i PDF och justerar. Justeraren skickar signerat protokoll tillbaka till 


sekreteraren som justerar och skickar till ordförande som sen skickar till HS och till webba 


 
 


 
Mötets öppnande 


 
§10 Anmälan av övriga frågor 
 Beställda änder 
 
§11 Godkännande av dagordningen  
 OK 
 
§ 12 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Ingrid Grundström 
 
§13 Föregående protokoll avdelning samt sektioner 
 - 
§14 Inkomna skrivelser och remisser 
 - 
 
§15 Utgående skrivelser och uppdrag 
 - 
 
§16 Rapport ordförande 



https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6428951294%3Fpwd%3DbWZGTDdxZEFwN3pDTTg3RzRLRjVpQT09&data=04%7C01%7C%7C1b6edc1734084f851c4a08d967ad4c22%7C5453408ba6cd4c1e8b1018b500fb544e%7C1%7C0%7C637654816415264363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1R862vkzmsTcNZbWiLmuYXd3aGHOHigbc7Y5VttiYlM%3D&r
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-hanteringen av jaktproven. Anna har haft två möten med alla sektionerna och hittat en 
tillfällig lösning i form av en jaktprovskommitte med Anna som sammankallande. Årets 
prov är planerade och klara men det behövs att någon ska öppna proven i SSRK prov 
för anmälan. Någon måste även ordna med administration efter proven tex  
resultatrapportering. Det är inte meningen att allt ansvar ska ligga på Anna men Anna 
kommer att hjälpa Piteå så att dom kan lära upp sig. Även Carina Isacsson kommer att 
vara behjälplig. Efter FRKs prov vilket är årets sista kommer det att vara en träff där 
man planerar 2023 års prov. Detta är både datum och domare. 
 
Anna har också kontaktats av Leif Hernefalk på HS och uppdaterat dem om hur SSRK 
Norrbotten kommer att lösa frågan.  


  
-provledarutbildningen är avklarad 8/5 där fyra nya och tretton uppdaterade provledare 
blev resultatet. Anna gjorde allt förarbete. SSRK kommer att lämna den fullständiga  
namnlista till Studieförbundet.  


  
-sekreterarjobbet. Handlar inte bara om dagordning och protokoll på styrelsemöten.. 
Apportören, kontaktperson... protokoll från sektionerna mm. Vi måste alla hjälpas åt. 


 
 
 
§17 Rapport vice ordförande 
 - 
 
§18 Rapport kassör 


Deltog inte på dagens möte. Önskemål finns från styrelsen om en ekonomisk 
redovisning från utställningen Boden i april innan nästa möte.  
 


§19 Rapport sekreterare 
 
§20 Rapport viltspårssekreterare 
 Håller på att planera SM för fullt. Plats blir Sikfors 22-24 juli 
 
§21 Rapport utbildningssekreterare 
 Mia-Fredrika Fredriksson kommer att examineras den 5 juni på en kennelbeskrivning 


hos Kapplandets kennel anordnat av Goldenklubben. Behöver 10 till 15 änder för att 
kunna genomföra årets funktionsbeskrivningar. Cirka 4 beskrivningar planeras både 
kennelbeskrivningar och öppna beskrivningar under 2022. 


 
§22 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 
 Behöver få tag på fågel till vattenproven 
 
§23 Rapport jaktprovssekreterare retriever 
 Se under rapport ordförande 
 
§24 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 - 
§24 Rapport exteriöransvarig 


Utställning i Boden var mycket lyckad och fått mycket beröm. Bra organisation kring 
utställningen där alla var mycket nöjda med att det var olika starttider för olika grupper. 
Diskussion om hur man ska lösa utställningen i Piteå i sommar. Ingrid och ev 
Margaretha är med på nästa möte med SSRK i Piteå för att se hur man ska kunna lösa 
bemanningen och då speciellt ringsekretarere. 


 
§26 Övriga frågor 
 


-Diskussion om förslaget på öronmärkta pengar till särskilda ändamål. Ett förslag: X % 
av överskottet varje år läggs till "potten". Vi kan nu direkt lägga dit Y kronor som en 
startsumma. Styrelsen tar fram ett förslag som diskuteras på ett medlemsmöte under 
hösten, förslagsvis under oktober. 







 
När det gäller beställningen av änder från Södra Sverige blev det ett fel någonstans på 
vägen. Det kom 400 kilo änder istället för 400 st änder.  
 


   
§27 Nästa möte inklusive dagordningsansvarig och mötessekreterare 
  
 Nästa möte den 15 augusti klockan 19.00. Ingrid Grundström ansvarar för att skicka ut  


dagordning från §30 och vara sekreterare under mötet. Kom ihåg att lämna in era 
punkter till henne i god tid. 


 
§28 Sammanfattning mötet 
 
§29 Mötets avslutande 


 


Om du har förhinder och inte kan närvara meddela det till: Anna Vikström: 


vikstromanna2@gmail.com 
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