
Protokoll nr 4 2020 vid styrelsemöte 2020-04-14 
Plats: Klubblokalen, kabelgatan 9, Öjebyn och Skype. Tid 18.00-20.00. 

 
____________________  ______________________ 

Ordförande/Ann Lidström  Justerare/Pauline Asplund 

1 (5) 
 

§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Ann. 

 

§2. Val av ordförande 

Ann valdes till ordförande. 

 

§3. Val av sekreterare 

Ida valdes till mötet sekreterare. 

 

§4. Val av justerare 

Pauline valdes att jämte ordföranden 

justera mötet. 

 

§5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§6. Föregående protokoll 

- 3/2020. Lästes igenom och 

godkändes. 

 

§7. Skrivelser och rapporter 

 SKK (Bilaga 1) 

Lästes igenom. Kursverksamsamheten inom SSRK Piteå kan fortsätta i och med att den 

bedriv utomhus med färre än tio personer totalt närvarande (max sex kursdeltagare och 

instruktör). Medlemsaktiviteter såsom After Work, bakluckeloppis, medlemsmöte, m.m, 

skjuts på tills SKK:s restriktioner släpper. Medlemsaktiviteter utomhus i grupper med 

maximalt tio personer kan fortfarande bedrivas. 

 

 Rapport från aktiviteter Ungdomssektionen 

I skrivande stund 18 ungdomsmedlemmar. Susanne Nilsson sköter närvarokorten och 

inlämningarna till Riitta/ Piteå Kommun. 13 godkända träffar hittills. Sju till borde kunna fås 

till innan sista juni trots SKK:s restriktioner. Under mars-april har två pysselkvällar 

genomförts samt socialiseringsträffar. 

 

 Avslutning egenträningen 

På grund av corona, sjukdomar, m.m. var Felicia ensam ledare. Tyvärr inte så många 

deltagande medlemmar. Var en ok egenträning. 

  

 Piteå- Tidningen 

Ann och Pauline intervjuades av Piteå-Tidningen om vad det innebär för föreningen att inte 

kunna bedriva den faktiska verksamheten och att det idag är nästintill omöjligt att få 

inkomster samtidigt som utgifterna finns kvar. Ann och Pauline framhöll oron för att inte ha 

tillräckligt med kapital för att kunna behålla klubblokalen året ut. 

 

Svaret från privatpersoner och medlemmar efter Piteå-tidningens artikel har varit 

fantastiskt med små och stora bidrag via swish. PNF har dessutom beviljat en sponsring 

med syfte att göra hyran uthärdlig tills coronarestriktionerna släpper. 

Närvarande: 

Ann Lidström, ordförande 

Ida Quvang, sekreterare 

Julia Olsson, ledamot 

Felicia Lundquist, ledamot 

Pauline Asplund, ledamot 

Susanne Suomi, suppleant 

Adjungerad: 

Susanne Nilsson 

 

Inte närvarande: 

Birgitta Lindström, ledamot, meddelat förhinder 

Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder 
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 Emil Dupuich avgång 

Efter föregående styrelsemöte valde Emil att avgå. Han hade inte riktigt den tiden eller det 

engagemang som krävs för att delta i styrelsearbetet. 

 

§8. Kassarapport 

Julia håller på att sätta sig in i systemet. Hon inväntar upplärning från Fredrik Danielsson i 

kassasystemet. Denna är planerad till fredag den 17/4 hos Ida. 

 

Egenträningen har gett en del intäkter, men som väntat täcker det inte upp hyran för 

hundstallet. Några sponsringar har blivit klara (se under §18). 

 

Det ser efter bidrag och sponsring ändå hyffsat ut på kontot och det är i dagsläget inte risk för 

att behöva säga upp lokalen. 

 

§9. Klubblokal 

Styrelsen har ad capsulam beslutat att ungdomssektionens förslag om att sälja kaffe för att få 

in pengar till föreningen beviljas. Hela SSRK Piteå bidrar till försäljningen, men 

ungdomssektionen fixar rapportering och beställning. Detta gör de via företaget Kaffekassan. 

Utifrån de beställningar som nu är gjorda kommer 48 paket beställas och detta kommer ge en 

vinst på 2496 kr. Leveransen kommer om 2 veckor. 

 

Sedan förra styrelsemötet har den trasiga frysboxen körts på tippen. SSRK Piteå behöver 

därigenom en ny frysbox. I dagsläget är det vilt och de frysvaror som inte ryms i föreningens 

frysbox utportionerat hos medlemmar och före detta medlemmar. Styrelsen beslutar att köpa in 

en frysbox för att rymma allt vilt i klubblokalen och inte ha det hemma hos någon. Kapitalet till 

denna frysbox ska inte tas från sponsorpengar utan från de pengar som försäljningen av bl.a. 

kaffe samt den ordinarie verksamheten kan generera. Ungdomssektionen tar på sig att höra 

med Elgiganten om offert på frysbox samt att styrelsen håller koll på annonser på nätet. 

Styrelsen beslutar om en budget på max 4500-5000kr. Beslut om vilken frysbox som ska köpas 

in tas ad capsulam när informationen kommer in. 

 

Hemsidan är under uppbyggnad. Det är ett stort jobb och på grund av sjukdom har det tagit 

längre tid än planerat. Den gamla hemsidan uppdateras med det nödvändigaste under tiden 

som den nya byggs upp.  

 

§10. Utbildningskommittén 

All kursverksamhet bedrivs utomhus med maximalt sex deltagare. Susanne, kursledare, är 

noga med att deltagarna håller avstånd till varandra och att de kan tvätta sig med handsprit. 

Deltagarna på kurserna är medlemmar, men även dem som inte är medlemmar. 

 

Två valpkurser har genomförts, under mars och aprils månad. 

 

Efterfrågningar på viltspårskurser har börjat komma in. 
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§11. Ungdomssektionen 

Mindre aktiviteter har kunnat genomföras utomhus med maximalt tio deltagare. Tanken är att 

fortsätta med detta så länge inga förbud kommer från SKK. 

Försäljningen av kaffe är igång. 

§12. Jaktprovskommittén – retriever 

Verksamheten ligger för tillfället helt nere på grund av SKK:s restriktioner med anledning av 

utbrottet av SARS COVID 19. 

 

Inställd verksamhet 

 Provledarutbildningen är inställd. 

 Jaktprovet som skulle hållas 23-24 maj är inställt. 

 Tränigsjaktprov bordläggs tills restriktionerna släpper. 

 

Planerad verksamhet (än så länge inte inställt) 

 5-6/9 – Retriever B-prov, alla klasser. 

 Eventuellt kan jaktträningar för mindre grupper genomföras när snön smält bort. Inget 

sådant är planerat för just nu. 

 

 Sista helgen i maj (29-30 maj) 2021 

 1:a helgen i september (4-5 september) 2021. 

 

§13. Viltspårskommittén 

På grund av SKK:s restriktioner med anledning av utbrottet av SARS COVID 19 skjuts SM i 

viltspår på till 2021. 

 

Styrelsen beslutar att fortfarande genomföra rörliga viltspårsprov så länge restriktionerna inte 

ändras. På ett rörligt viltspårsprov deltar bara hundförare och domare. Det är då upp till 

respektive domare att avgöra om de genomför prov under pandemin av corona. 

 

§14. Utställningskommittén 

Verksamheten ligger för tillfället helt nere på grund av SKK:s restriktioner med anledning av 

utbrottet av SARS COVID 19. 

 

Angående utställningen i juli inväntas beslut från avdelningen i frågan. 

 

§15. Ersättning till Instruktörer. 
Fortsättning från föregående styrelsemöte. Ersättningen för kursledare är 600kr. För 

ringsekreterare, provledare, sekreterare och domare gäller de av SKK fastslagna 

ersättningarna. För domare, sekreterare, ringsekreterare, provledare på inofficiella 

proven/utställningarna följs SKK:s praxis. 

Instruktörer som håller träningar och medlemmar som är funktionärer tre gånger under 

verksamhetsåret får nedsättning i pris på egenträning eller annan aktivitet. 

Ersättning för utlägg och reseersättning fås vid överenskommelse mot kvitton. 
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§16. Kursavgifter för år 2020. 
Fortsättning från föregående styrelsemöte utvärdering av ändrade kursavgifter. Förändringen 
har sedan förra styrelsemötet gett fyra nya medlemmar (två ungdomar och två vuxna). 
Prissättningen verkar ge den effekt som önskades att fler väljer att lyfta medlemskap. Styrelsen 
beslutar därför att slå fast prissättningen för verksamhetsåret 2020. 

 

Prissättning 

Medlemmar i SSRK 

Ungdomar 800 kr 

Vuxna 1200 kr 

Icke medlemmar i SSRK 

Ungdomar 1800 kr 

Vuxna 1800 kr 

§17. Aktiviteter 

 

Ungdomssektionen 

2-3 maj kurs Apporteringens grundstenar för nybörjare. 

20 maj Elin Degerfeldt visar IPO-träning. 

Alla medlemmar 

Trickalong via facebook eller instagram. Medlemmar kan lära sig och sina hundar ett trick som 

instruktör går igenom. Medlemmarna postar bilder eller klipp från sina försök och alla kan stötta 

varandra. Styrelsen tittar på hur detta ska genomföras på bästa sätt. 

Vandringskvällar längs Solanderleden med maximalt tio personer. Ida styr upp detta när snön 

tinat. 

Egenträning hösten 

Ridhuset är inte aktuellt på grund av corona. Fram tills SKK lyfter sina restriktioner kan inte 

egenträningarna genomföras. 

 

§18. Sponsring 

- Sponsorförfrågningar 

Sparbanken Nord – särskilt stöd till idrott. Håller på att bearbeta sponsringsförfrågan. 

Piteå fordon och service (har bett oss att höra av oss när Corona är över) 

Royal Canin foder till utställningar (har blivit lovade även till en inofficiell utställning när Corona 

är över) 

 

- Sponsorer klara 

Pite-Älvens hundtjänst 1000:-  

PNF 10 000:- 

Swish 6600:- 
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Piteå Kommun lokalsponsring för 2019 

- Sponsortack 

Styrelsen beslutar att skicka ut tack för all sponsring/alla bidrag som ska postas i 

Apportören, på Facebook och på hemsidan. 

 

§19. Manusstopp Apportören 

- 15 april. Ida skickar in. 

”Tack för allt stöd och all sponsringar under coronakrisen som har hjälpt SSRK Piteå att 

behålla sin klubblokal.” 

 

”SSRK Piteå erbjuder fortsatt rörliga viltspår där endast domare och hundförare närvarar, 

men det är upp till de enskilda domarna att avgöra om de genomför dem eller inte.” 

 

§20. Uppdragslista 

Julia sköter kommunikationen med Kaffekassan. 

Ungdomssektionen kontaktar Elgiganten. 

Ida hämtar nyckeln samt de frysvaror som plockades ur för att rymma viltet från Lage och 

Monica. 

Ann hämtar vilt och utrustning hos Fredrik (frys krävs först). 

Ida och Julia bokar möte fredag 17/4 med Fredrik för överlämning av kassörspärmar, 

genomgång av faktureringsprogram och deklaration. 

 

§21. Övriga frågor 

Inget att tillägga. 

 

§22. Nästa möte. 
Tisdag 2 juni kl. 18.00. 

§23. Mötets avslutande. 
Ann avslutade mötet. 

 

 

 

 

  


