
 
 
Protokoll styrelsemöte 5 SSRK Norrbotten 2020-08-25 

 
Deltagare: Anna Wikström, Sverker Dahlberg, Lisbeth Alakangas, Ingrid Grundström, Astrid 
Rendahl, Tina Siikavaara 

 
Frånvarande: Carina Isaksson, Anneli Utter, Ann-Katrine Levin, Anders Wahlberg 

 
Mötets öppnande 
Ordförande Anna öppnade mötet 

 
§53 Anmälan av övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
§54 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkändes 
 
§55 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Ingrid Grundström justerar protokollet 
 
§56      Föregående protokoll för avdelning samt sektioner 
 Inget att ta upp 
 
§57 Inkomna skrivelser och remisser 

Inget inkommet 
 

§58     Utgående skrivelser och uppdrag 
 Inga utgående skrivelser 
 
§59 Rapport ordförande 

Digitala utbildningar – Anna Vikström har mailat HS angående instruktörsutbildningar samt 
funktionärsutbildningar m.m. Även vi i norr måste kunna utveckla våra sektioner och 
medlemmar till en rimlig kostnad och ett sätt vore delvis webbaserade utbildningar. 
 
Anna och Lisbeth kommer att fortsätta driva denna fråga och försöka få till ett möte med 
utbildningsansvariga i HS  

 
§60 Rapport vice ordförande 
 Ingen rapport 
 
§61 Rapport kassör 
 Inga nya händelser, förutom att det har kommit in 3 300 kr på plusgirot 
 
§62 Rapport sekreterare 
 Inget att rapportera 
 
§63 Rapport viltspårssekreterare 
 *Uppstart planering av SM 
 Kommer att dra igång under hösten 
 
 *Jubileumsspår 2021 samt uttagning till SM 

Vi behöver genomföra Jubileumsprovet samt uttagning till SM, ett förslag är att slå ihop 
dessa och genomföra dem under maj/början av juni. En förfrågan kommer att gå ut till 
sektionerna om intresse för detta. 

 
 



 
§64     Rapport utbildningssekreterare 

På lördag utbildas 4 stycken till funktionärer inom funktionsbeskrivning 
Kapplandets Kennel står för arbetet med att ordna mark, boende m.m. kring 
funktionsbeskrivningen. Från avdelningens sida ser vi positivt på om andra kennlar på 
liknande sätt vill ta ansvar för en funktionsbeskrivning. 
 
Studiefrämjandet Norrbotten ska ha en information för styrelsen under hösten angående vad 
de kan stötta med. 
 

§65 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 
 Inget att rapportera 
 
§66 Rapport jaktprovssekreterare retriever  
 Inget att rapportera 
 
§67 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 Inget att rapportera 
 
§68 Rapport exteriöransvarig 
 Inget nytt på utställningsfronten 
 
§69 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
§70 Nästa möte 
 6/10 klockan 19.00 
 
§71 Sammanfattning mötet 
 Sekreteraren sammanfattar mötet 
 
§72 Mötets avslutande 
 
Om du har förhinder och inte kan närvara meddela det till: Tina Siikavaara: 
t.siikavaara@gmail.com 
 
 
 
Ordförande:        Sekreterare: 
 
 
 
 
Anna Vikström      Tina Siikavaara 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Ingrid Grundström 
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