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Plats: Telefonmöte kl 19-20:10 
§ 16-25 
 
Beslutande, Anders Gustafsson,  Gunilla Berglund, Mats Tapani, Britt-Marie Mallfors,  
Lisbeth Alakangas , Helena Sandström 
Anna Vikström § 16-23 
Suppleanter: Pia Nedrum och Helena Sandberg 
 
Frånvarande: ingen frånvarande 
 

 
16 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
17 Val av justerare 
Lisbeth valdes som justerare för dagens protokoll 
 
18. Kassarapport 
23297;90 kr på kontot. Den enda posten sedan förra mötet är flygresan ner till Fullmäktige. 
 
19. Rapport från Fullmäktige av Pia Nedrum 
Lördag var det sedvanlig presentation därefter pratade Gunilla Lefwerth om 
funktionsbeskrivning av retriever. Em handlade om flattmästerskapet att två sektioner kan 
hjälpas åt som arrangörer. Därefter grupparbeten med diskussioner om att få med yngre 
medlemmar samt om sociala medier och etiska regler. Söndagen: utdelning av vandringspriser 
och därefter började fullmäktige mötet ca 50 deltagande. Kjell Andersson från SKK som höll 
ordning på mötet så det flöt på bra. Ingemar Borelius pratade om att vi ska värna om goda 
relationer.  Genomgång av verksamhets berättelsen , den under året avhoppade ordförande la 
till tillägg och aktiviteter som glömts bort. Valberedningen redogjorde om turbulensen och 
obehagligheterna, därefter val och valberedningens förlag gick igenom. 
 
20 Jaktprovet 
Plats: i dagsläget står Norrbottens kustland, vi beslutade arrangera provet i Piteå trakten, 
Helena ansvarar för provområdet. Provledare: Mats Tapani  / om det löser sig med jobbet. 
Anna får i uppdrag att undersöka så att det kommer in på rätt konto via SSRK prov. 
 
21. Jaktkurs 
Deltagaravgift för kursen beslutade vi till 1500 kr 
 
22. Provledarutbildning 
Är planerade 5-6 maj, den kommer avdelningen SSRK att stå för.  
Namn adress person nummer och epost adress på de som vill delta. 
Anna har anmält sig, Mats måste anmäla sig och gå en dag. Alla ansvarar för att anmäla sig 
själva.  
 
 



23. Övriga frågor 
Manusstop charmören 17/5,  annons om utställningen som är söndagen den 29 Juli  i 
Svensbyn. Domare: Christina Valsås, kennel Wildzeal. 
Bokning av flygbiljetten för domaren gör Gunilla inom kort.  
 
Britt-Marie saknar ännu den påskrivna verksamhetsberättelsen, Gunilla har stött på Pernilla 
ang detta som säger denna är postad till Angelica. 
 
24 Nästa möte 
Tisdag 8 maj kl 19:00 
 
25 Mötets avslut 
Ordförande tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 
Britt-Marie Mallfors  Anders Gustafsson Lisbeth Alakangas 
Sekreterare    ordförande  justerare 


