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Protokoll nr 7 2019 vid styrelsemöte och arbetsmöte 2019-07-18 
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 

Fredrik 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 

Inget att tillägga. 

 

§7. Kassarapport 

Ekonomin är i balans. Den inofficiella utställningen var lyckad och gav en vinst på mat och fika.  

 

I samband med den inofficiella utställningen köptes tre små partytält för att kunna använda 

som inventarier. 

 

§8. Klubblokal 

Inget att tillägga. 

 

§9. Utbildningskommittén 

Apporteringskurs finns det intresse för, men det bordläggs till efter semestern. 

 

Fortsättningskurs i viltspår i höst. Fredrik håller i det. 

 

§10. Ungdomssektionen 

 

Utvärderingen för viltspårskursen. 

6 deltagare var för mycket, mycket väntan. Tidsåtgången på två timmar var däremot ok. 

 

Närvarande: 

Lage Forsberg, ordförande 

Ida Quvang, sekreterare 

Fredrik Danielsson, kassör 

Gunilla Berglund, ledamot 

Birgitta Lindström, ledamot 

Ann Lidström, ledamot 

Susanne Nilsson, suppleant 

Ulla Nilsson, adjungerad utställningsansvarig 

Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig 

 

Frånvarande: 

Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder 

Therese Nilsson, suppleant, meddelat förhinder 
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Definition av ungdomar 

Ungdomar: De år de fyller 25 får de vara bidragsgrundande mot Piteå kommun. 

Förtydliganden på hemsidan – man är del i ungdomssektionen till och med det år deltagaren 

fyller 25. Fredrik skriver in detta på hemsidan och Ann skriver in det på ungdomssektionens 

Facebook. 

 

Ny representant för ungdomssektionen 

Felicia Lundquist ny representant för ungdomssektionen. Planeringen görs med teman som 

pågår två veckor i taget. Felicia får stöttning från styrelsen, Susanne har stöttat på 6 träffar 

hittills. 

 

Planering av ungdomssektionen 

Ungdomarna röstade igenom att fortsätta utan uppehåll i juli. Och de vill framöver jobba med 

Nosework, rallylydnad, apportering och kanske lite utställning. Förslag på ID spårning med 

klövar med Fredrik. Andra aktiviteter som är föreslagna är personsök och BPH – föreläsning, 

men till dessa aktiviteter måste SSRK bjuda in föreläsare. 

 

Egenträning med hund 

När det börjar bli mörkt, göra föreläsningar utan hund samt köra egenträning på Grans i vanlig 

ordning. Fredrik bokar upp Grans på söndagar i vanlig ordning men med tidsutrymme även till 

ungdomssektionen. Egenträningen för ungdomssektionen blir en timme innan 

vuxensektionen. Det kostar klubben 400kr för att boka hundhuset ett pass. En avgift kommer 

att tas ut från deltagande. För ungdomar kostar 8 träffar 200kr och för vuxna kostar 8 träffar 

400kr. Ungdomar och vuxna kommer då alltså att få två olika tider med möjlighet för 

ungdomarna att vara med på båda. Funktionärer som ställt upp under året kommer att få ett 

”presentkort” för en valfri egenträning. 

 

Öka antalet ungdomar 

En idé kom upp om att hålla en informationskväll på Grans för att locka ungdomar detta låter 

bra Ida kollar upp detta när hon börjar om på jobbet efter semestern. 

  

§11. Jaktprovskommittén – retriever 

Provledare är klart. Marken är på gång. Vilt till jaktprovet är införskaffat. Viltet är just nu en 

stor budgetpost, men kostnaden beräknas täckas upp när anmälningarna börjar trilla in. Kvar 

inför jaktprovet är boka resan till domaren och att jaktrosetterna till provet ska inventeras 

och vid behov beställas. 

 

§12. Viltspårskommittén 

Det har hållits en del prov under perioden. Det flyter på. I övrigt inget att tillägga. 

 

Viltspårskurs, viltspårskurs fortsättning och viltspårsträningskurs, Fredrik och Susanne ska 

prata ihop sig om möjlighet att hålla i detta samt lämpliga tillfällen. 

 

§13. Utställningskommittén 

Inför officiell utställning 27/7: 
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Ulla har fått sponsorgrejer, rosetter, kritiklistor, m.m. 

 

Utställningen kommer att hållas i tre ringar. Runt dessa ringar kommer SSRK Piteå att sätta 

upp stora tält för att underlätta för hundar och ägare. 

 

Att göra dagarna innan 

Fredrik fixar skyltar med QR-koder: 

- Parkeringsavgift 30 kr – Swish till Monica som sedan sätter in det på föreningens konto. 

- Katalogförsäljning 40 kr – Swish till avdelningen 

- Fredrik får i uppdrag att kolla upp Teampay.se för att underlätta kassahanteringen 

Baka. Alla som vill och kan får gärna baka och lämna i lokalen eller leverera kvällen innan 

utställning. 

Fredrik skriver ut på Facebook och hemsidan. Alla som ställer upp och hjälper till på 

utställningen får lunch och en fika under dagen. Det gäller parkeringsvakt 8-11, kiosken 8-13 

och kiosken 12-16. 

 

Att göra dagen innan – tid för detta kommer ut på Facebook 

Ställa i ordning tält och ringar 

Förbereda fiket 

Skylta 

Rökruta 

 

Att göra utställningsdagen 

Alla funktionärer träffas kl. 7.00 för information och ställa i ordning det sista 

4 parkering ca kl. 8-11. 

2 insläppet ca kl. 8.30-11. 

Hämta domarna ca kl. 9.00 

3+3 fik och lotteri som byter av varandra efter halva dagen ca kl. 8-12 och 12-16. 

Fota: Fredrik 

Ställa i ordning efter 

 

Material 

Låna Kaninavelsföreningens tält, Ida hör efter om det går. 

Utställningstält från Ulla. 

Grill tar Gunilla. 

Blommor till finalerna. Ulla köper in. 

Ringsekreterarnas material fixar Ulla. 

 

§14. Aktiviteter 2019 

Officiell utställning i Svensbyn 27/7 

Officiellt jaktprov alla klasser 31/8-1/9  
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Rallylydnadskurs under sommaren 14-15/6 

Viltspårskurser löpande under sommaren 

 

§15. Sponsring 

- Sponsorförfrågningar 

Wallstens 

Hellstens bygg 

Piteå Montage 

Piteå kommun – Riitta 1/7-31/12 

 

- Sponsorer klara 

Inget att tillägga. 

§16. Manusstopp Apportören 

1 augusti. Inget att tillägga. 

  

§17. Uppdragslista 

Monica skriver ihop till utställningen och skickar ut. 

 

§18. Övriga frågor 

Inget att tillägga. 

 

§19. Nästa möte 

Måndag 12/8. Kl. 18.30. Plats klubblokalen. 

 

§20. Mötets avslutande 

Lage avslutade och tackade för gott fika. 

 

 

 

 

 

_______________________   __________________________ 

Ordförande/Lage Forsberg   Sekreterare/Ida Quvang 

 

________________________ 

Justerare/Fredrik Danielsson 


