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§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 mötesprotokollet. 

 

§5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§6. Föregående protokoll 

- 4/2020. Lästes igenom och 

godkändes. 

 

§7. Skrivelser och rapporter 

 SKK – Klubbverksamhet sommaren 2020 

Enligt bilaga 1. 

 

§8. Kassarapport 

Det ser ok ut, ny frysbox är inköpt. 

 

 Medlemskap Karlberg 

100 kr betalas in för nyttjande av lokalen 

 

§9. Klubblokal 

 Namn på klubblokalen 

Efter lottning bland medlemmarnas förslag blev namnet på klubblokalen Apportsalen. 

 

§10. Utbildningskommittén 

 Utvärdering tre valpkurser 

Positiva utlåtanden på utvärdering. Teorilektionerna är saknade. 

 

 Utvärdering apporteringskurs ungdomar 

Positiva utlåtanden på utvärdering. Teorilektionerna är saknade. 

 

 Pågående kurs viltspår 

Sex deltagare. Ungdomar och nya medlemmar gick med i kursen. Piteälvens Hundtjänst 

har gett rabatt på kurskostnad till SSRK. 

 

 Jaktkurs 

Närvarande: 

Ann Lidström, ordförande 

Ida Quvang, sekreterare, via Messenger 

Birgitta Lindström, ledamot 

Julia Olsson, ledamot 

Felicia Lundquist, ledamot 

Pauline Asplund, ledamot 

Susanne Suomi, suppleant 

 

Adjungerad: 

Susanne Nilsson 

 

Inte närvarande: 

Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder 
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En instruktör från Kiruna har erbjudit att hålla en jaktkurs i juli mot ersättning för resa och 

boende. Styrelsen fann detta erbjudande intressant, men tackar utifrån rådande situation, 

där verksamheten i stort ligger nere, nej till detta erbjudande. 

 

 Paus på kurser 

När pågående kurser är avslutade blir det ett sommaruppehåll. 

 

§11. Ungdomssektionen 

 Medlemmar 

27 ungdomsmedlemmar. 10 medlemmar på senaste ungdomsträffen. Fortfarande många som 

inte får klubbtillhörighet när de går med i SKK hundungdom. 

 

 Kalender för aktiviteter 

Kalender för aktiviteter håller på att planeras. Juni är klar och juli är snart klar. 

 

 Trivsel- och träningsregler 

Trivsel- och träningsregler håller på att författas. 

 

 Kaffekassan 

Kaffekassan strulat med leverans så klubben får 500kr extra. 

 

§12. Jaktprovskommittén – retriever 

 Planerad verksamhet (än så länge inte inställt) 

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

- Träningsjaktprov preliminärt v. 31 den 1-2 augusti 

 

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

 

- Funktionärer raggas på AfterWorken. 

 

§13. Viltspårskommittén 

 Klövar 

25 st viltsvinklövar inköpt. 

På jakt efter rådjurs- och älgklövar. Styrelsen hör sig för med olika jaktlag om det. 

 

 Viltspårskurs 

Ann och Fredrik kan eventuellt hålla en viltspårskurs en helg för alla medlemmar samt fyra 

ungdomsträffar under sommaren med stöttning att boka ett rörligt viltspårsprov hos 

viltspårsdomarna. 

 

§14. Utställningskommittén 

All verksamhet är inställd. 

 

§15. Aktiviteter 

 Ungdomssektionen 
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1 juli AW 

8 juli bad och passivitetsträning 

15 juli vattenapporteringsträning i Roknäs. 

22 juli viltspår mot anlagsprov (400 kr i självkostnadspris betalas senast i samband med 

anmälan senast veckan innan) 

29 juli viltspår mot anlagsprov 

5 augusti viltspår mot anlagsprov 

12 augusti viltspår mot anlagsprov 

Alla medlemmar 

Förslag på att Susanne Suomi kan hålla en utställningsträning för vuxna och ungdomar den 

15 juni. 

 

22 juni vandring längs Solanderleden 18.00-20.00. Utgår från Karlberg. Ida ledare. 

 

29 juni apporteringsträning. Birgitta håller i apportering på Karlberg mellan 18.00-20.00. 

 

1 juli afterwork på Karlberg 18.00. Klubben bjuder på korv, bröd och dricka. Försäljning av 

lotter. 

 

Mål att hålla aktivitet även för vuxna medlemmar för att kunna utbyta erfarenheter och få en 

bättre klubbkänsla. 18.00-19.30 hundträning på måndagar. 

 

§16. Sponsring 

Funderingar kring hur sponsorer ska presenteras på hemsida och Facebook från och med 

2021. Styrelsen pratade om att dela in synligheten i olika medier efter sponsringsnivå samt 

brytpunkt för denna synlighet. 1000kr sponsring i form av namn på hemsidan, 3000kr 

sponsring även i kataloger. Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

 Sponsorförfrågningar 

Kickback Intersport – Upptryckta kläder med SSRK Piteås logga samt Intersports och 

PiteÄlvens Hundtjänst. I avtalet ingår att alla föreningskläder tryckas via Intersport och att de 

äger vår logga. Föreningen får 3% av intäkterna. Styrelsen väljer efter överläggning att inte 

ingå i ett kickbackavtal med Intersport. 

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) 

Lindbäcks bygg. 

 

 Sponsorer klara 
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Väntar in sponsringen som beviljats från Sparbanken Nord. 

PiteÄlvens hundtjänst 1000:- samt reducerade kursavgifter.  

PNF 10 000:- 

Swish 6600:- 

Piteå Kommun lokalsponsring för 2019 

Sparbanken Nord – särskilt stöd till idrott. Väntar på utbetalning. 

§17. Manusstopp Apportören 

- 1 augusti. 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.” 

 

 

§18. Uppdragslista 

Julia 

 Kommunikationen med Kaffekassan. 

 

Ann 

 Kontakta Peter och planera inför jaktprov. 

 Prata ihop sig med Fredrik om att hålla viltspårskvällar och helger. 

 Hämta viltet som finns hos Fredrik. 

 

Susanne Suomi 

 Arbeta med hemsidan. 

 

Ida 

 Maila in till apportören 

 

Alla 

 Höra sig för om klövar till viltspår. 

 Förbereda AW 1 juli. 

 Förbereda aktiviteter. 

 

§19. Övriga frågor 

Bilbingo 

Ungdomssektionen har kollat upp om lotteritillstånd. Det går att genomföra med 10 

brickkassor. Frågan lyfts på nästa möte. 

 

Hemsidan 
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Fortsatt under uppbyggnad. Sidor såsom t.ex. Viltspårsdomare går inte att komma åt i 

dagsläget. 

 

 

§20. Nästa möte. 
Torsdag 2 juli kl. 18.00. 

§21. Mötets avslutande. 
Ann avslutade mötet.  


