
 
 
 Protokoll Styrelsemöte 6 SSRK Norrbotten 2020-10-06 
 

Deltagare: Tina Siikavaara, Lisbeth Alakangas, Carina Isacson, Anna Vikström 
Astrid Rendahl, Ingrid Grundström, Sverker Bergdahl, Ann-Katrine Levin, Anneli Utter 
 
Frånvarande: Anders Wahlberg 

 

 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 
 
§73 Anmälan av övriga frågor 

Årsmöte  
 

§74 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns av mötet 

 
§75 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Ingrid Grundström 
 
§76 Föregående protokoll från avdelning samt sektioner 
 Inget att ta upp, protokollen från sektionerna är utskickade till styrelsen 
 
§77 Inkomna skrivelser och remisser 
 Provledarutbildning WT 
 Anna och Lisbeth tar upp frågan på möte med HS 
 
 Tips och råd vid exteriörbedömning 
 Anneli lägger ut detta på webben och Tina på Facebooksidan 
 
§78 Utgående skrivelser och uppdrag 
 Inga utgående 
 
§79 Rapport ordförande 
 Motion om medlemskap 

Digitalt möte med utbildningsansvariga på HS 22/10 
Anneli och Anna deltar. Vi kan ha behov av digitaliserade utbildningar till: 
Instruktörer, funktionärer, provledare och kommissarieutbildningar på spanielsidan 
Ann-Kathriné hör sig för om behovet bland sektionerna 

 
§80 Rapport vice ordförande 
 Inget att rapportera 
 
§81 Rapport kassör 
 Inte mycket aktivitet i kassan på grund av pandemin 

Den inställda utställningen i april har kostat en del i utlägg eftersom vi ännu inte fått full                   
kompensation från SAS för biljetterna till domarna. 

 
§82 Rapport sekreterare 
 Inget att rapportera 
 
§83 Rapport viltspårssekreterare 
 Vi startar upp planeringen för SM och hoppas att det går att genomföra SM detta år 
 En förfrågan går ut till sektionerna om att anordna Jubileumsspår under 2021 

 



Vi behöver få en tillväxt bland viltspårdomare för att kunna erbjuda våra medlemmar  
möjligheten att gå prov inom SSRK. Vi kommer att ta upp de höga kraven i remissen angående  
viltspårreglerna som ska besvaras den 31/12-20 

 Tina hör med VB hur de tänker kring att höja provavgiften 
 

 
§84     Rapport utbildningssekreterare 
 5 st har utbildat sig till funktionärer inom funktionsbeskrivning, de är nu färdigutbildade 
 Lisbeth ska bjuda in Maria från Studiefrämjandet till ett separat möte med styrelsen. 
 
§85 Rapport jaktprovssekreterare spaniel  

Har genomfört jaktprov första helgen i november. 10 hundar deltog och det var ett 
 väldigt trevligt prov. En spanielkommitté ska bildas som ska jobba med utbildningar m.m. 
 
§86 Rapport jaktprovssekreterare retriever? 

Proven som har anordnats i Norrbotten under 2020 har varit fulla. Sektionerna har hjälpt 
varandra med funktionärer för att kunna genomföra proven. KKL anordnades den 7 
november. 

 
§87 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
 Ingen rapport 
 
§88 Rapport exteriöransvarig 
 Nya anmälningsavgifterna för utställning 
 Ingrid följer upp detta 
 
§89 Övriga frågor 
 Årsmötet är den 6/3-21 klockan 13.00 
 

Mötet kommer att ske via Zoom på grund av pågående pandemi. 
Kallelse i Apportören samt webb och Facebooksida 

 
§90 Nästa möte 
 24/11 klockan 19.00 
 
§91 Sammanfattning mötet 
 Sekreteraren sammanfattar mötet 
 
§92 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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