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Protokoll nr 1 2020 vid styrelsemöte 2020-01-08 
Plats: Klubblokalen, kabelgatan 9, Öjebyn 

§1. Mötets öppnande och val av ordförande 

Lage valdes till mötets ordförande, 

öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2. Val av sekreterare 

Ida valdes till sekreterare. 

 

§3. Val av justerare 

Ann och Birgitta valdes att jämte 

ordförande justera protokollet. 

 

§4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§5. Föregående protokoll 

Protokoll 13/2019 lästes igenom, 

godkändes sedan och lades till 

handlingarna. 

 

§6. Skrivelser och rapporter 

Offert från hundhälsan (se bilaga) 

Lästes igenom och godkändes av styrelsen. 

 

Genetikkurs inställd på grund av sjukdom 

Ida var sjuk och ställde in kursdagen. Nytt datum kommer senare under våren. 

 

SSRK Norrbotten – Utställning 21/4 2022 

SSRK Norrbotten har ansökt om att Piteåsektionen ska hålla två utställningar 2022. Flertalet 

funktionärer behövs till detta. Monica kollar med de domare som tackat nej till utställningen 

2021 om de kan döma 2022. 

 

§7. Kassarapport 

Fredrik gick igenom kassarapporten. Årsavslutet gav en liten vinst. Piteå Kommun har 

dessutom beviljat bidrag för verksamhetsåret 2019 (70% av 8 månaders hyra). 

 

§8. Klubblokal 

Inget att tillägga. 

 

§9. Utbildningskommittén 

Kurs balansboll hundhälsan under egenträningen under våren 

Kursstart blir då den 19/1 om antalet minimiplatser fylls. I dagsläget behöver ytterligare tre 

Närvarande: 

Lage Forsberg, ordförande 

Ida Quvang, sekreterare 

Birgitta Lindström, ledamot 

Ann Lidström, ledamot 

Fredrik Danielsson, kassör 

Gunilla Berglund, ledamot  

Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig,  

 

Frånvarande: 

Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder 

Helena, valberedning, meddelat förhinder 

Peter Näsman, adjungerad jaktansvarig, meddelat 

förhinder. 
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anmäla sig. Fyra träffar i hundstallet på Grans Naturbruksgymnasium. Gäller enbart för 

medlemmar i SSRK. Preliminär kursavgift 600kr för alla, även styrelsen och ungdomsgruppen. 

För att ändå ge ungdomarna ett reducerat pris är förslaget att klubben går in med 

200kr/ungdom (som mest 2000kr) från Piteåenergis sponsringspengar. Detta har diskuterats 

med ungdomarna under egenträningstid och de har gått med på detta. 

  

Inköp till egenträningen - Rallyskyltar 

Hållare till rallylydnadsskyltar ska höras med Storfors plåt. Ann kontaktar dem nu efter 

ledigheten. 

 

Valpträning 

Förslag på att senare i vår hålla en valpträning. Frågan bordläggs. 

 

§10. Ungdomssektionen 

Egenträning aktivitet i Weight pull. Föreläsare tillfrågad. Styrelsen avvaktar till ett konkret 

förslag ges. 

 

Styrelsen kollar med ungdomssektionen om framtida aktiviteter. Ann och Ida samordnar en 

pizzakväll som klubben står för.  

 

§11. Jaktprovskommittén – retriever 

Inget att tillägga. 

 

§12. Viltspårskommittén 

Inget att tillägga. 

 

§13. Utställningskommittén 

Träningsutställning under vårvintern 

4 april eller 21 mars. Fredrik bokar Fallströms, Nolia eller Grans ridhus om det är ledigt. 

Domarförslag gavs och ska kollas upp. 

 

§14. Aktiviteter 

Egenträning Grans 

 

Datum Aktivitet Ansvarig 

19 januari Nosework Fredrik och Birgitta 

26 januari Rallylydnad Ida och Emelie 

2 februari Rallylydnad Ida och Birgitta 

9 februari Fysträning Emelie och Ida 

16 februari Trix (?)  

23 februari Apportering Gunilla och Monica 

1 mars Utställningsträning  

8 mars Utställningsträning  

15 mars Avslutning: Femkamp (inkallning på 
tid, apportera ägg, apportering på tid) 

Alla 
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§15. Sponsring 

Sponsorförfrågningar 

Wallstens 

Hellstens bygg 

Hellströms Ansa 

Sponsorer klara 

Piteå Energi 

Piteå Kommun 

§16. Manusstopp Apportören 

12 januari. 

 

23-24 maj jaktprov nybörjarklass. 

 

4 juli utställning. 

 

26-27 september jaktprov nybörjar-, öppen- och elitklass. 

 

Reportage om egenträningarna och uppstarten av ungdomssektionen. Ida skriver ihop det 

Fredrik skickar foton. 

 

§17. Uppdragslista 

Ida: 

 Senast 12/1 Annonser jaktprov och utställning till Apportören 

 19/1 Reportage Apportören 

 Senast 16/2Verksamhetsberättelse 

 Annonseras och planeras Pizzakväll ungdomssektionen 

 Aktivitet Weightpull 

 Aktivitet valpträning 

 26 januari och 2 februari egenträning inriktning rallylydnad 

 16 februari egenträning inriktning fysträning 

 

Fredrik: 

 19/1 Egenträning nosework 

 19/1 Fotografering till artikel i Apportören 

 Lokal inofficiell utställning 

 Prata med revisorn 

 Bokslut 

 Lämna bokslut till revisor 

Ann: 

 Storfors plåt 

 Pizzakväll ungdomssektionen 
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Birgitta 

 19/1 Egenträning nosework 

 2/2 Egenträning rallylydnad 

Emelie 

 Balansbollskurs 

 26/1 Egenträning rallylydnad 

 16/2 Egenträning fysträning 

 

§18. Övriga frågor 

Styrelsemiddag 

Styrelsen föreslår att den styrelse som blir efter årsmötet ska beviljas medel att äta ute med 

syfte att gruppdynamiken ska ha ett starkt utgångsläge inför kommande mandatperiod. Dryck 

betalar deltagarna var för sig. 

 

Valberedningen 

Kunde inte närvara på detta möte. Ida skickar ut en lista med kontaktuppgifter till dem i 

styrelsen samt kvarvarade mandatperiod. 

 

Revisor 

Fredrik pratar med Helena Sandström om årsrevisionen. 

 

§19. Nästa möte 

Söndag 16 februari kl. 12.00. 

 

§20. Mötets avslutande 

Lage avslutade mötet. 

 

_______________________  __________________________ 

Ordförande/Lage Forsberg  Sekreterare/Ida Quvang 

 

________________________  ________________________ 

Justerare/Ann Lidström  Justerare/Birgitta Lindström 


