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Plats: Sundom, Luleå 
§§ 79-96 

 

 

Beslutande: 
Anneli Mattsson 
Karin Karkiainen 
Annika Bergdahl 
Sandra Lundström 
Pernilla Henriksson 
 
Suppleanter: 
Anna Vikström 
Nina Ivaska 
 
Meddelat förhinder: 
 
Valberedning: 
Agneta Nilsson §§ 79-81, § 87 
 
 

 
§  79 Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet kl 19.15 och hälsade alla välkomna. 
 
§  80  Val av justerare 
Utsågs Nina Ivaska att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  81 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes med ändring att § 87 Sektionsmöte där 
valberedningen informerar tas före § 82 så att valberedningen genom Agneta Nilsson 
kan föredra sin punkt och sedan lämna mötet. Därefter återupptas § 87 Sektionsmöte 
på ordinarie plats på dagordningen för avhandling av resterade del under punkten 
om det kommande sektionsmötet. 
 
§ 87 Sektionsmöte 
Valberedningen genom sammankallande Agneta Nilsson informerade om 
valberedningens arbete så här långt. Önskemål framkom från styrelsen att tillsätta 
ytterligare två ledamöter i styrelsen om så är möjligt. 
 
§ 82 Föregående protokoll  
Protokoll från 3 december 2014 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 83 Inkommen post 
Ingen inkommen post. 
 
§ 84 Inkomna skrivelser 
Ingen inkommen skrivelse. 
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§ 85 Utgående skrivelser för kännedom 
Ingen utgående skrivelse. 
 
§ 86 Uppdragslista 
Tidigare uppdrag gicks igenom och lägesbeskrivning uppdaterades.  
 
§ 87 Sektionsmöte 
Mötet diskuterade mötesordförande. Förslag framkom om extern ordförande samt 
förslag om sittande ordförande. Sittande ordförande kommer att föreslås som 
sektionsmötets ordförande. 
 
Verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplanen 2015 gicks igenom.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att sektionsmötet bjuder deltagarna på smörgås samt 
kaffe/the. 
 
§ 88  Flatthelg 
Mötet diskuterade planeringen för en eventuell flatthelg med arrangemang av 
inofficiell utställning och retrieverträning. De ekonomiska förutsättningarna för en 
utställning är osäker samt ställer krav på stora resurser ur funktionärsperspektiv. Att 
enbart arrangera en jakthelg. 
 
Beslutades: Mötet beslutade att arrangera en helg enbart med jaktinriktning och 
stryka inofficiell utställning då genomförandet av denna känns osäker. Förfrågan ska 
ställas på Facebook om frivilliga medlemmar att ingå i en arbetsgrupp för att 
arrangera inofficiell utställning senare. 
 
Förslag på upplägg av jakthelg med två olika grupper diskuterades liksom 
instruktörer och datum för genomförandet.  
 
Beslutades: Mötet beslutade att förlägga jaktkurshelgen till den 9-10 maj samt vilka 
två instruktörer som skulle tillfrågas. 
 
Mötet gav i uppdrag att kontakta de föreslagna instruktörerna. 
 
§ 89 Utställningsansvarig 
Inget ytterligare att rapportera. 
 
§ 90 Jaktansvarig 
Inget ytterligare att rapportera.  
 
§ 91 Utbildningsansvarig 
Inget ytterligare att rapportera.  
 
§ 92 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerade om de uppdateringar av hemsidan som gjorts. 
.  
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§ 93  Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Kassören redovisade att sektionen har 750 kr i sitt saldo. Kassören redovisade vidare 
att vi har fått klart med organisationsnummer hos Skatteverket samt klart med 
bankkonto och bankgiro hos Handelsbanken. Vårt kalenderår är per 1 januari till 31 
december. 
 
§ 94 Övriga frågor 
Ingen övrig fråga. 
 
§ 95 Nästa möte 
Datum för nästa möte lämnas till den nya styrelsen att bestämma. Sektionsmötet är 
närmast den 15 februari.  
 
§ 96 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 21.40. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Karkiainen 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Anneli Matsson   Nina Ivaska 
Ordförande  Justerare 


