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Styrelsemöte SSRK Norrbotten 2022-08-22 (digitalt) 
 

 
 

Turordning att justera och skriva protokoll vid nästa möte: 

 

SEKRETERARE     JUSTERARE 

 

Ann-Kathriné          Susanne 

 

Susanne                  Tina 

 

Tina                        Ingrid 

 

Ingrid                     Lisbeth 

 

Anna                      Ann-Kathriné  
 

 
Mötets öppnande 
Närvarande: Ann-Kathriné Levin, Tina Siikavaara, Sverker Bergdahl, Lisbeth 
Alakangas, Anna Vikström. Anna är mötessekreterare.  

 
§30 Anmälan av övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
 
§31 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkändes. 
 
 
§32  Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Ann-Kathriné valdes till justerare. 
 
 
§33 Föregående protokoll, avdelning samt sektioner 
                     Finns på hemsidan. 
 
 
§34 Inkomna skrivelser och remisser 
 Inget har inkommit. 
 
 
§35 Utgående skrivelser och uppdrag 
 Inget utgående. 
 
 
§36 Rapport ordförande 

Mötesordning-mötesklimat-vi försöker använda handuppräckningsfunktionen i zoom på 
ett bättre sätt. 

 
                     Sekreteraruppdraget: Turordningslistan justerades.  
 
                     Valberedningens uppgift: Fyllnadsval av kassör vid årsmötet. 
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§37 Rapport vice ordförande 
 Inget att rapportera. 
 
 
§38 Rapport kassör 

Sverker gav en ekonomisk rapport. Läget är gott, ekonomin i princip i samma läge som 
tidigare år vid denna tid.  
 
Eventuellt byte av bank diskuterades. Många frågetecken återstår. Vad vinner vi på ett 
byte? Avgifter högre än väntat? Hur påverkar ett byte våra sektioner? Får avdelningen 
samma insyn i deras ekonomi? Sverker har en tid på Sparbanken på torsdag 25/9 för 
att förhoppningsvis få klargöranden. 
 
Avsättande av särskilda medel till speciella satsningar och stimulansåtgärder 
diskuterades. Ska vi öppna ett särskilt bankkonto? Till vad ska dessa medel användas 
rent konkret? Hur ska ansökningar från sektionerna se ut, vad kräver vi? Hur står 
grundplåt ska avsättas? Hur stor del av ett eventuellt årligt överskott? Hur gör vi detta 
utan att krångla till det i onödan? 

 
 
§39 Rapport sekreterare 
 Sekreteraruppdraget cirkulerar. Förhoppningsvis får avdelningen en sekreterare  

efter årsmötet. 
 
Manusstopp Apportören 15 oktober. 

               
 
§40 Rapport viltspårssekreterare 

SM i viltspår genomfört och såväl arrangörer som deltagare var nöjda.  
 En person har tagit kontakt med Tina med en förfrågan om att utbilda sig till viltspårs- 
 domare inom SSRK. Styrelsen gav i uppdrag åt Tina att gå vidare med detta. 
                   
 
§41 Rapport utbildningssekreterare 

SSRK Norrbotten har nu en egen beskrivare Mia-Fredrika Fredriksson och kan genom 
detta genomföra egna funktionsbeskrivningar (FB-R) till låg kostnad som inte belastar 
avdelningen. 

 
                     Kommande FB-R: 10 september öppen beskrivning, 8 platser genom SSRK 

Norrbotten. Goldenklubben har egen kennelbeskrivning 17–18 september, Swidjans 
och Toffedreams den 15 oktober. 

 
                     Lisbeth ingår i nationell arbetsgrupp som bland annat ska diskutera värdet av FB-R.  

FB-R fyller ingen funktion för hundar som tränas för jaktprov.  
 
 
§42 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 
 Ett vattenprov är genomfört. Provet i nybörjarklass inställt p g a för få anmälda.  
  
 Mindre sjöfågel, exempelvis knipa och småskrake behövs till kommande vattenprov.  
 Vi får försöka hålla ögon och öron öppna.  
 
 
§43 Rapport jaktprovssekreterare retriever 

Anna är sammankallande till jaktkommitté. Ett fysiskt möte planeras i september för att  
                     diskutera jaktprovens framtid. Mindre än hälften av platserna har varit fyllda i år.  
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§44 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 Tollingprov 1 oktober i Rasmyran. 
 
 
§45 Rapport exteriöransvarig 
                     Piteåutställningen gick utmärkt, alla var nöjda.  
 Utställningar 2023–2024 är ansökta.  
 Planer finns på utställningen ”Norrbottens vackraste spaniel och retriever” finns. 
 
 
§46 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
 
§47 Nästa möte inklusive dagordningsansvarig och mötessekreterare 

Ann-Kathriné är dagordningsansvarig och mötessekreterare vid nästa möte den 10 
oktober kl. 19:00. 

                     
 
§48 Sammanfattning mötet 
 Sekreteraren sammanfattar mötet. 
 
 
§49 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutar mötet. 
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Styrelsemöte SSRK Norrbotten 2022-08-22 (digitalt) 
 


 
 


Turordning att justera och skriva protokoll vid nästa möte: 


 


SEKRETERARE     JUSTERARE 


 


Ann-Kathriné          Susanne 


 


Susanne                  Tina 


 


Tina                        Ingrid 


 


Ingrid                     Lisbeth 


 


Anna                      Ann-Kathriné  
 


 
Mötets öppnande 
Närvarande: Ann-Kathriné Levin, Tina Siikavaara, Sverker Bergdahl, Lisbeth 
Alakangas, Anna Vikström. Anna är mötessekreterare.  


 
§30 Anmälan av övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
 
§31 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkändes. 
 
 
§32  Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Ann-Kathriné valdes till justerare. 
 
 
§33 Föregående protokoll, avdelning samt sektioner 
                     Finns på hemsidan. 
 
 
§34 Inkomna skrivelser och remisser 
 Inget har inkommit. 
 
 
§35 Utgående skrivelser och uppdrag 
 Inget utgående. 
 
 
§36 Rapport ordförande 


Mötesordning-mötesklimat-vi försöker använda handuppräckningsfunktionen i zoom på 
ett bättre sätt. 


 
                     Sekreteraruppdraget: Turordningslistan justerades.  
 
                     Valberedningens uppgift: Fyllnadsval av kassör vid årsmötet. 
                      







 
 
§37 Rapport vice ordförande 
 Inget att rapportera. 
 
 
§38 Rapport kassör 


Sverker gav en ekonomisk rapport. Läget är gott, ekonomin i princip i samma läge som 
tidigare år vid denna tid.  
 
Eventuellt byte av bank diskuterades. Många frågetecken återstår. Vad vinner vi på ett 
byte? Avgifter högre än väntat? Hur påverkar ett byte våra sektioner? Får avdelningen 
samma insyn i deras ekonomi? Sverker har en tid på Sparbanken på torsdag 25/9 för 
att förhoppningsvis få klargöranden. 
 
Avsättande av särskilda medel till speciella satsningar och stimulansåtgärder 
diskuterades. Ska vi öppna ett särskilt bankkonto? Till vad ska dessa medel användas 
rent konkret? Hur ska ansökningar från sektionerna se ut, vad kräver vi? Hur står 
grundplåt ska avsättas? Hur stor del av ett eventuellt årligt överskott? Hur gör vi detta 
utan att krångla till det i onödan? 


 
 
§39 Rapport sekreterare 
 Sekreteraruppdraget cirkulerar. Förhoppningsvis får avdelningen en sekreterare  


efter årsmötet. 
 
Manusstopp Apportören 15 oktober. 


               
 
§40 Rapport viltspårssekreterare 


SM i viltspår genomfört och såväl arrangörer som deltagare var nöjda.  
 En person har tagit kontakt med Tina med en förfrågan om att utbilda sig till viltspårs- 
 domare inom SSRK. Styrelsen gav i uppdrag åt Tina att gå vidare med detta. 
                   
 
§41 Rapport utbildningssekreterare 


SSRK Norrbotten har nu en egen beskrivare Mia-Fredrika Fredriksson och kan genom 
detta genomföra egna funktionsbeskrivningar (FB-R) till låg kostnad som inte belastar 
avdelningen. 


 
                     Kommande FB-R: 10 september öppen beskrivning, 8 platser genom SSRK 


Norrbotten. Goldenklubben har egen kennelbeskrivning 17–18 september, Swidjans 
och Toffedreams den 15 oktober. 


 
                     Lisbeth ingår i nationell arbetsgrupp som bland annat ska diskutera värdet av FB-R.  


FB-R fyller ingen funktion för hundar som tränas för jaktprov.  
 
 
§42 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 
 Ett vattenprov är genomfört. Provet i nybörjarklass inställt p g a för få anmälda.  
  
 Mindre sjöfågel, exempelvis knipa och småskrake behövs till kommande vattenprov.  
 Vi får försöka hålla ögon och öron öppna.  
 
 
§43 Rapport jaktprovssekreterare retriever 


Anna är sammankallande till jaktkommitté. Ett fysiskt möte planeras i september för att  
                     diskutera jaktprovens framtid. Mindre än hälften av platserna har varit fyllda i år.  
 
 







§44 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 Tollingprov 1 oktober i Rasmyran. 
 
 
§45 Rapport exteriöransvarig 
                     Piteåutställningen gick utmärkt, alla var nöjda.  
 Utställningar 2023–2024 är ansökta.  
 Planer finns på utställningen ”Norrbottens vackraste spaniel och retriever” finns. 
 
 
§46 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
 
§47 Nästa möte inklusive dagordningsansvarig och mötessekreterare 


Ann-Kathriné är dagordningsansvarig och mötessekreterare vid nästa möte den 10 
oktober kl. 19:00. 


                     
 
§48 Sammanfattning mötet 
 Sekreteraren sammanfattar mötet. 
 
 
§49 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutar mötet. 
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