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Protokoll nr 9 2019 vid styrelsemöte 2019-09-09 
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 

Susanne valdes till justerare. 

 

§4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§5. Föregående protokoll 

Protokollet lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§6. Skrivelser och rapporter 

SKK Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge (bilaga 1) 

SSRK Piteå följer SKK:s anvisningar och nekar Norska hundar att delta på prov eller tävlingar fram 

till SKK lämnar nya anvisningar. 

Rapport Grandagen 

Mycket att göra, många gäster. Fick två stort fält att parkera på, det såg ok ut, men var bitvis 

vattensankt och utdikat. Svårt att kommunicera. För lite folk. Fick hjälp av kaninavelsföreningen 

för att få det att gå ihop. Grans betalar ut ett arvode på ca 3500kr. 

Rapport jaktprovet 

Flöt på bra. Funktionärer var svårt att få tag på men det gick. Uppskattat av besökarna. I 

framtiden meddela i PM att det kommer att säljas lunch men bjuda på kaffe. I framtiden önskar 

styrelsen att inte ha elitklass för det är svårt att få ihop de funktionärer som behövs. Första helgen 

i september är ett bra riktmärke för jaktprov. 

Rapport pizzakväll 

Ungdomarna har haft en pizzakväll för att fira att de är fler än 25 medlemmar. Under pizzakvällen 

kom 11 av 12 anmälda. Beställde pizza från SOS pizzeria. COOP Öjebyn sponsrade med 1,5 dl 

dricka. Susanne en föreläsning om en slyngel i kopplet. Blandade åldrar 10-25 år. Ungdomarna 

uppskattade kvällen. 

Svar på skrivelsen (bilaga 2) 
Skrivelsen (bilaga 3) som skickades in till avdelningen efter senaste mötet har fått ett svar. 

Styrelsen tycker att svaret är vad som önskades och ingen stridsyxa ska lyftas i frågan framöver. 
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§7. Kassarapport 

Nuläge 

Väntar en del intäkter för perioden, men det ser bra ut. 

Inköp av 4 mindre komradio 

Kanonidé men styrelsen bordlägger tills vidare. 

 

§8. Klubblokal 

Inget att tillägga. 

 

§9. Utbildningskommittén 

Apporteringskurs pågående. Kursen har tre träffar kvar. Tre deltagare. 

 

Valpkurs startar 18/9. Kursen innefattar fem träffar med sju deltagare. 

 

Grans är bokat för egenträning. Börjar 10/11. Styrelsen beslutar att deltagarna kan lösa 

terminspass eller köpa dagspass för 60kr (ordinarie medlemmar) och 30kr 

(ungdomssektionen). Schema för ansvarig på egenträningarna bordläggs till nästa möte. 

 

§10. Ungdomssektionen 

Redovisning av hur ungdomssektionen bidrar till klubbens ekonomi 

Styrelsen har beslutat att ungdomssektionen ska ha en egen post på resultatrapporten. 

Ungdomssektionen får liksom övriga sektioner meddela önskningar om materialinköp, 

styrelsen beslutar om detta så snart som möjligt. 

§11. Jaktprovskommittén – retriever 

Inget att tillägga. 

 

§12. Viltspårskommittén 

Inget att tillägga. 

 

§13. Utställningskommittén 

Inofficiell utställning 21 september 

Hittills 25 stycken anmälda. Anmälningstiden går ut 13/6. Sponsorer till priser måste vi ta tag 

i. Funktionärer behövs. 

 

§14. Aktiviteter 

Bakluckeloppis söndag 15/9 mellan 11-14 

Idag är 14 bilar anmälda. Ungdomarna har fixat sponsring till detta. 

Medlemsträff 

Medlemsträff på Karlberg, förslagsvis 12 eller 13/10. Styrelsen bjuder på kaffe och fika i fin 

miljö. Frågan bordläggs till nästa möte. 
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Funktionärsmiddag/fest i november 

Bordläggs till nästa möte. 

 

§15. Sponsring 

Sponsorförfrågningar 

Wallstens 

Hellstens bygg 

Piteå Montage 

Sponsorer klara 

Piteå kommun 400 kr 

PNF 3000kr 

 

§16. Manusstopp Apportören 

15 oktober. 

§17. Uppdragslista 

Leta sponsorer till utställningen. 

 

§18. Övriga frågor 

Tvättmästaren 

Susanne presenterade Tvättmästaren. Styrelsen beslutade att inte sälja dessa produkter. 

 

§19. Nästa möte 

8 oktober. 

 

§20. Mötets avslutande 

Lage avslutade mötet. 

 

_______________________  __________________________ 

Ordförande/Lage Forsberg  Sekreterare/Ida Quvang 

 

________________________ 

Justerare/Susanne Nilsson 

 


