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Protokoll nr 5 2019 vid styrelsemöte 2019-05-09 
Plats: Klubblokalen, kabelgatan 9, Öjebyn

§1. Mötets öppnande och val av ordförande 

Mötet öppnades, Lage valdes till mötets 

ordförande och hälsade alla välkomna. 

 

§2. Val av sekreterare 

Ida valdes till mötets sekreterare. 

 

§3. Val av justerare 

Emelie valdes att justera protokollet. 

 

§4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§6. Skrivelser och rapporter 

Rapport från extra årsmöte SSRK Norrbotten 

Det var bara snabba val och mötet var över på ca 15 minuter. Stefan Norell blev revisor och Ann-

Katriné Levin blev invald som ledamot. Micke Rönnberg, Mia-Fredrika Fredriksson och Hans 

Sundberg blev vald till valberedning. I övrigt samma poster som valdes under ordinarie årsmöte. 

Rapport från kursen ”Arrangera kurs i Rallylydnad” 

Ida var på ”Arrangera kurs i rallylydnad” som hölls på Studiefrämjandet i Luleå. Där gicks det 

igenom arbetsgång när man ansöker om att hålla rallylydnadstävlingar. Styrelsen beslutade att 

avvakta med detta i och med att många aktiviteter redan är bokade för verksamhetsåret och 

framöver eventuellt kika på ett samarbete med brukshundsklubben om att samköra en tävling i 

rallylydnad. 

Skrivelse/Offertförslag från Piteälvens hundtjänst för ungdomskurser för 2019 ut 

Pris för SSRK Piteå på hundkurser; 3000kr/kurs för kurser för ungdomar och 5500kr/kurs för 

kurser för vuxna. Styrelsen godtog denna offert. 

 

Närvarande: 

Lage Forsberg, ordförande 

Ida Quvang, sekreterare 

Fredrik Danielsson, kassör 

Gunilla Berglund, ledamot 

Emelie Jonsson, ledamot 

Birgitta Lindström, ledamot 

Ann Lidström, ledamot 

Susanne Nilsson, suppleant 

Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig 

 

Frånvarande: 

Therese Nilsson, suppleant, meddelat förhinder 
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§7. Kassarapport 

Under perioden har vi ett litet minusresultat, men som kommer att balanseras upp nu när årets 

kurser och tävlingar drar igång på allvar. 

Styrelsen har ad capsulam beslutat att köpa in det som Norrlabben fick över från sin inofficiella 

utställning. Det som köpts in är 60 st hamburgare, en låda hamburgerbröd, en låda korvbröd, en 

burk dressing, tre plattor med läsk och två korvburkar för nettopris. 

 

§8. Klubblokal 

Invigning klubblokal 

Torsdagen den 6/6 kl. 16.00 - 18.00. Nya Hanséns har lovat att sponsra en extra tårta vid köp av 

en tårta till invigningen av lokalen. SSRK bjuder under invigningen medlemmarna på fika och 

kaffe. Susanne hämtar ut tårtorna den 5/6. Styrelsen beslutar att alla i styrelsen bakar en 

långpanna eller motsvarande till ett fikalotteri. Fredrik fixar ett bildkollage om verksamheten som 

visas som ett filmklipp under invigningen. 

Klubblokalens namn 

Tävling på Facebook om vad klubblokalen ska kallas. Dragning och prisutdelning under 

invigningen. 

Lämna vilt i klubbens frysbox 

Fredrik, Lage och Susanne har nyckel till lokalen och kontaktas om vilt ska lämnas eller hämtas. 

Kontakt med Piteå kommun 

Hyresavtalet ska skickas vidare till Riitta Hovinen på Piteå kommun, Fredrik påminner PNF om att 

kontraktet ska skickas. 

 

§9. Utbildningskommittén 

Aktiviteter/kurser för ungdomar 

Ungdomsapporteringskurs startar den 13/5. Med 5 träffar/tillfällen. Nu är det 5 nya medlemmar 

med SSRK medlemskap anmälda. 

Onsdag den 15/5 kl. 18.00 - 20.00. Angelica Larsson kommer att presentera sig. Sedan håller 

Susanne en kort föreläsning om mental träning och under tiden får deltagarna äta pizza. 

Målsättningen för ungdomssektionen fastställs av deltagarna. Vad ska ungdomssektionen stå för? 

Vilka mål ska de jobba mot? Pizzeria SOS sponsrar med en extra familjepizza vid köp av en 

familjepizza. Ica Kvantum i Piteå sponsrar dessutom med 8-10 mikropizzor. Sedan blir det en 

rundvisning i SSRK lokalen. 

Riktlinjer ålder för deltagande ekipage utan målsmans närvaro  

Tidigare riktlinjer har varit upp till 26 år, men ingen riktlinje nedåt. I hundkurser upplever 

kursledarna att det inte är lämpligt att ungdomar under 15 år deltar utan målsmans medverkan. 

Styrelsen beslutar att i ungdomssektionen ingår därför ungdomar mellan 15 och 25 år. Barn och 
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ungdomar mellan 6-15 år får delta på aktiviteter, kurser och tävlingar till ungdomspris, men 

målsman måste vara med. 

 

§10. Jaktprovskommittén – retriever 

Officiellt jaktprov 

Jaktprov 31/8 och 1/9 i preliminärt i Sjulsmark (Lage ska höra sig för om plats). Alla klasser 

kommer att hållas. Helena Öberg är provledare och har tackat ja. Lage stöttar och hjälper till. 

Uppmaning till alla medlemmar 

Styrelsen får i uppgift att försöka få tag på så mycket vilt som möjligt inför jaktprov. 

Medlemmarna får gärna tipsa styrelsen om de får tag på vilt. Lage kontaktar dessutom SSRK 

Norrbotten och bokar upp vilt inför det officiella jaktprovet. 

Träningsjaktprov 

Träningsjaktprov i 9/6 i Gåstjärn, kostnad 200 kr. Bara för nybörjare med frivillig dirigering i 

vatten. Knallpåk. Fika runt öppen eld. Fredrik hör med Peter Näsman om han vill döma/coacha. Ca 

Kl. 10.00- 14.00. 12 platser, vid behov lottning efter sista anmälningsdag, 2/6. Denna dag tränas 

också funktionärer i hur man kastar vilt och dummies. 

Träningsjaktprov i början på augusti. Med frivillig dirigering i vatten. Plats i Gåstjärn. 

Tränings WT (Working test) 

Styrelsen skjuter på detta till framtida möten. 

 

§11. Viltspårskommittén 

Viltspårsprov 

Tre hundar är bokade hittills för prov. Troligen ca 100 startande ekipage i år. 

SSRK Piteå har tre domare i år. Ulf Wiklund, Roger Marklund och Bengt Hällström. 

Vi säljer rosetter för 50 kr till prisberättigade ekipage. 

SM i viltspår 2020 

SM uttagning. Tina och Bengt håller i det. 

Möte viltspårskommitén kommer att hållas i SSRK Piteås klubblokal nu under maj. Lokal för 

tävlingen inte bestämt men orter såsom Fällfors, Tåme och Sikfors har övervägts. Målsättning är 

att tävlingen kommer att hållas mitt mellan Norr- och Västerbotten. 

 

§12. Utställningskommittén 

Svar på skrivelse till SSRK Norrbotten 

Begäran om att SSRK Piteå skulle ha fullt ansvar avslogs från SSRK Norrbotten. Styrelsen beslutar 

utifrån detta att ha gott mod och ställa upp, men till nästa utställning måste vi ha mer att säga till 

om. SSRK Piteå stöttar Anna och nya styrelsen i SSRK Norrbotten. 
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Officiell hundutställning 27/7  i Svensbyn 

SSRK Norrbotten ansvarar för att utse CUA, att domarna bokas, kataloger skrivs, rosetter beställs, 

hotell till domarna bokas, ringsekreterare bokas och resor bokas. Till detta möte är CUA bokad, 

hotell är bokat, två av tre domare är klara och ringsekreterare är klara. Resor är ännu inte bokade. 

Ulla och Monica ställer upp som ansvariga för planeringen från SSRK Piteå. Ulla och Monica har 

önskat få tävlingsfilen för att kunna fylla i de tomma kritiklapparna och resultatlistorna i förväg. 

De ska inte fyllas i för hand. Ulla och Monica har kommer också att arbeta fram ett 

funktionärskontrakt likt det som användes förra året så det blir tydligt vilka som kan jobba och 

vad SSRK Piteå förväntar sig av sina funktionärer. 

 

 

§13.  Aktiviteter 2019 

Valpträff genom SSRK 8/5 

Apporteringskurs för ungdomar fem träffar startar måndag 13/5 

Pizzakväll för ungdomssektionen 15/5 

Öppet hus i klubblokalen 6/6 

Träningsjaktprov 9/6 

Rallylydnadskurs 15-16/6 

Medlemsmöte Karlberg 19/6 

19/6 kl. 18.00. SSRK Piteå bjuder på fika, kaffe och te. Aktivitet tre stationer med WT test. 

Officiell utställning i Svensbyn 27/7 

Officiellt jaktprov alla klasser 31/8-1/9 

Inofficiellt WT datum för det beslutas på framtida möte 

Viltspårskurser löpande under sommaren 

 

§14. Manusstopp Apportören 

1 augusti. Inget att tillägga. 

  

§15. Uppdragslista 

Inget att tillägga. 

 

§16. Övriga frågor 

Revisor 

Utifrån rådande omständigheter kring förre kassören beslutar styrelsen att begära ordinarie 
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revisors avgång. Detta utifrån att revisorn inte flaggat i revisionsberättelsen för att oegentligheter 

skett under föregående verksamhetsår. Vice revisor får därför ansvaret för revisionen för 

verksamhetsåret 2019. 

Sponsorförfrågningar inte klara: 

 Piteortens Chark mottagit ansökan med har inte behandlat den ännu. 

 Piteå Energi (september) mottagit ansökan med har inte behandlat den ännu. 

 Lindbäcks (efter 11/5) mottagit ansökan med har inte behandlat den ännu. 

 Piteå kommun väntar på hyresavtalet. 

 Granngården har inte svarat. 

 Arkens Zoo har inte svarat. 

 BD bygg har inte svarat. 

 X-entus har ännu inte skickat in sin sponsring på 2500kr. 

 PNF har vi ansökt om sponsring. 

Sponsorförfrågningar klara: 

 Elgiganten har sponsrat med perkolator och vattenkokare till klubblokalen. 

 Nya Hanséns sponsrar med en tårta till invigningen av klubblokalen. 

 Pizzeria SOS har sponsrat med en familjepizza till ungdomskvällen. 

 ICA Kvantum Piteå har sponsrat med 8-10 mikropizzor till ungdomsaktiviteter. 

Gåvor till SSRK:s klubblokal från medlemmar och privatpersoner 

 Bord och stolar. 

 Två hyllor. 

 Ett stort furubord. 

 En kyl. 

 Soffa och soffbord. 

Beslut om samverkan 

Styrelsen beslutar att även i framtiden ha samverkan mellan SKK:s klubbar och vid behov köpa in 

fika och sådant från annan förening som har ett evenemang och får grejer över.  

Tryck på dummisarna 

SSRK Piteå. Kostnad 20kr/st. SSRK Piteå har 700kr innestående på Nilssonsbutiken. Styrelsen 

beslutar att avvakta med detta tills ekonomin stabiliserats ytterligare. 

Keps med SSRK tryck 

SSRK Piteå har fått ett kostnadsförslag 50kr/st med tryck vid köp av minst 50 stycken från 

Nilssonsbutiken. Två provtryck beställs och sedan beslutar styrelsen utifrån det. 

Tryckta dressar/hundförarvästar. 

SSRK Piteå. Styrelsen beslutar att avvakta med detta tills ekonomin stabiliserats ytterligare. 

 

§17. Nästa möte 
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19/6 Styrelsemöte efter SSRK medlemskväll. Ca 19.30 - 21.00. 

 

§18. Mötets avslutande 

Lage avslutade och tackade för gott fika. 

 

 

 

 

 

_______________________   __________________________ 

Ordförande/Lage Forsberg   Sekreterare/Ida Quvang 

 

________________________ 

Justerare/Emelie Jonsson 


