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Protokoll styrelsemöte 7 SSRK Norrbotten 2022-02-14 
Närvarande: Anna Vikström, Ann-Katrine Levin,  

Ingrid Grundström, Lisbeth Alakangas, Sverker Bergdahl 

Susanne Suomi 

 
Mötets öppnande 
 
§108 Anmälan av övriga frågor  
Inga övriga frågor 
 
§109 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes 
 
§110 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Lisbeth valdes att justera protokollet 
 
§111 Föregående protokoll från avdelning samt sektioner 
Inget att lyfta 
 
§112 Inkomna skrivelser och remisser 
Inget att lyfta   
  
§113 Utgående skrivelser och uppdrag  
Inget att lyfta 
 
§114 Rapport ordförande 

Årsmöteshandlingarna är klara och ska publiceras på hemsidan efter underskrifter 
Sammanställningen av resultatet av enkäten om retrieverjaktprov är klar för publicering inom 
kort 
Kallelse till årsmötet 6 mars kl 16 via Zoom är publicerad i Apportören. Ytterligare kallelse 
ska publiceras på Facebook och hemsidan. 
Anmälan sker till Sverker Bergdahl via mail. Anna skickar ut länken. 

 
§115 Rapport vice ordförande 
Inget att rapportera 
 
 
§116 Rapport kassör  
Den ekonomiska redovisningen är färdig och skickad till revisorerna. Publiceras inom kort på 
hemsidan. 
 
§117 Rapport sekreterare 
Inget att rapportera 
  
§118 Rapport viltspårssekreterare 
Inget att rapportera 
   
§119     Rapport utbildningssekreterare 
Inget att rapportera 
  
§120 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 
Inget att rapportera  
 
§121 Rapport jaktprovssekreterare retriever 
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Inget att rapportera 
 
§122 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
Inget att rapportera 

 
§123 Rapport exteriöransvarig  
Planeringen av aprilutställningen i Boden fortgår enligt planerna. Mattor är inköpta som förbättrar 
underlaget 
Piteutställningen i juli saknar fortfarande ringsekreterare, Susanne får i uppdrag att kontakta den 
lokala kennelklubben 
Utställningar 2023: Boden 22/4 Piteå 29/7 2024: Boden: 20/4 Piteå: 6/6 
 
§124 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§125 Nästa möte 
Årsmötet 
 
§126 Sammanfattning mötet 
 
§127 Mötets avslutande 
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