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Protokoll nr 10 2019 vid styrelsemöte 2019-10-08 
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 

Norska sjukan senaste riktlinjer från SKK 

SSRK Piteå följer SKK:s riktlinjer och norska hundar är återigen välkomna att delta på tävlingar 

och prov i Sverige. 

 

§7. Kassarapport 

Väntar en del intäkter för perioden, men det ser bra ut. Ser ut att bli ett plusresultat för året. 

Jaktproven har som väntat gett ett minusresultat, medan viltspår och utställningar gett ett 

plusresultat. 

 

§8. Klubblokal 

Utvärdering av klubblokal 

Fin lokal, men inte helt optimal för oss. Den blir inte det nav som var tanken från början. 

Fredrik har ett förslag att titta på alternativ inom PNF bottenplan, markyta, ta med hundar, 

möjlighet att medlemmar kan kunna komma och träna när det passar. Positiva aspekter. Den 

fasta punkten har varit viktig för att hålla verksamhet, många initiativ hade inte tagits utan att 

vi hade haft denna lokal. Vi har möjlighet att hålla kurser på lokalen. 

 

Framtid 

Styrelsen tar beslut om att Fredrik och Lage ska lyfta frågan med PNF om möjligheter. 

Ansökan ska in till Piteå Kommun om bidrag till lokalen. Styrelsen beslutar att bordlägga och 

ta slutgiltigt beslut i frågan till nästa möte. 

 

 

Närvarande: 

Lage Forsberg, ordförande 

Ida Quvang, sekreterare 

Fredrik Danielsson, kassör 

Birgitta Lindström, ledamot 

Ann Lidström, ledamot 

Susanne Nilsson, suppleant 

Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig 

 

Frånvarande: 

Gunilla Berglund, ledamot, meddelat förhinder 

Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder 

Therese Nilsson, suppleant, meddelat förhinder 
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§9. Utbildningskommittén 

Genetikkurs, bordlagt sedan styrelsemöte 6/2019 

Bordlagt till nästa möte. 

 

Kurs hundhälsan 30/10 

20 anmälda hittills. Styrelsemedlemmar deltar gratis. Styrelsen får uppdrag att dela 

arrangemanget på sociala medier. 

 

Rapport Valpkurs 

6 deltagare (den 7:de fick tyvärr inte delta pga missad vaccination). Utvärderingarna var 

positiva och deltagarna hade gärna deltagit på fler träffar. 

 

Schema egenträning på Grans 

Datum Ansvarig för 
nyckel/städ 

Tema 

10 november  Susanne och Emelie Balans och friskvårdsövning enligt föreläsning 

17 november Ida och Susanne Rallylydnad 

24 november Birgitta och Fredrik Nosework 

1 december Birgitta och Ann Utställningsträning + Apport 

8 december Ida och Fredrik Lydnad 

15 december Susanne och  Rallylydnad och lydnad - Utvärdering 

De som är ansvariga för närvaro samt kollar att de har betalt. Fredrik skriver i styrelsegruppen 

på Facebook. Swishbetalning kan tas på plats. Nycklar hämtas ut och träffarna är 18-20. 

Lokalen ska därefter städas/sopas, släckas och låsa. 

 

Rapport Apporteringskurs 

Sista träningen i söndags (5 träffar totalt). Extraträffar för dem som inte kunnat delta vid alla 

tillfällen. Utvärdering på kursen kommer senare. 

 

§10. Ungdomssektionen 

Styrelsen beslutar att Felicia ska få egenträning gratis under hösten eftersom att hon hållit i 

ungdomssektionen och skött dessa. 

 

§11. Jaktprovskommittén – retriever 

Adjungering av ny jaktansvarig – Peter Näsman 

Styrelsen beslutar att adjungera Peter till jaktprovskommittén och att han får vara 

sammankallande för denna. 

 

Jaktprov 2020 

23-24 maj nybörjarklass 

26-27 september nybörjare-, öppen- och elitklass. 

Önskemål på domare: Anita Norrblom och Bitte Sjöblom  

Eventuellt också köra något särskilt prov. 
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Inköp av vilt ska annonseras nu 

Vilt för nästa säsong ska annonseras efter redan nu. And och kråka är slut. 

 

§12. Viltspårskommittén 

Några enstaka prov över perioden men ingen rusning. 

 

§13. Utställningskommittén 

Rapport Inofficiell utställning 21 september 

Tur med vädret. Drygt 50 hundar. Lite funktionärer vilket ledde till en skev arbetsfördelning i 

iordningställandet och städandet. För att undvika detta i framtiden beslutar styrelsen att 

införa ett tydligare schema och vad som förväntas av respektive funktionär. Det är alltid 

samma folk som ställer upp vilket gör att aktiviteterna blir lite haltande. Ida får i uppdrag av 

styrelsen att skicka ut nyhetsbrev till alla medlemmar i Piteåsektionen och betona vad vi 

jobbar med och att vi behöver få in funktionärer för att ha möjlighet att hålla verksamhet. 

Inofficiell utställning under vintern 

Frågan bordläggs. 14 eller 21 mars. Domare vakant till att börja med. Ridhuset på Grans. 

Utställningar 2021 

SNKK har en gränsutställning (borderutställing) den 17-18 juli tillsammans med FKK. Därför 

har vi sökt att flytta utställningen till den 15 juli. Utställningskommittén har möte den 8 

november. Beslutet fattas då. 

§14. Aktiviteter 

Medlemsträff 

Styrelsen beslutar att inte ha någon utan istället satsa på funktionärmiddagen. 

Funktionärsmiddag/fest i november 

9 november kl. 18.00. Ida skriver ihop en festinbjudan och lägger ut på sociala medier. Fredrik 

sätter in på hemsidan. Festkommittén består av Ann, Fredrik och Susanne. Egen dryck 

medtages. 

§15. Sponsring 

Sponsorförfrågningar 

Wallstens 

Hellstens bygg 

Piteå Montage 

Sponsorer klara 

Piteå kommun 400 kr 

PNF 3000kr 

Piteå Energi 5000kr till ungdomssektionen - Motprestation om att sponsra aktivt. Styrelsen 

beslutar att ta del av detta sponsoravtal. Förslag finns på att ta med deras logga på 

föreningens profilkläder i framtiden. Fredrik kontaktar Piteå Energi och tackar ja till 

sponsringen och hör sig för med logotypen på profilkläderna. 
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§16. Manusstopp Apportören 

15 oktober (senast 11/10 ska det vara skickat till Anneli Utter). 

 

Julhälsning 

Styrelsen för SSRK Piteå vill tacka nya och gamla medlemmar för det gångna året samt önska 

alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år. Vi ses under 2020. 

 

Kallelse till årsmötet 

SSRK Piteå 16 februari 13.00 plats klubblokalen, kabelgatan 9. Styrelsen bjuder på enklare 

förtäring. 

 

§17. Uppdragslista 

Inget att tillägga. 

 

§18. Övriga frågor 

Ta hem två hundförarvästar och provtrycka dem 

Styrelsen beslutar att köpa in en dam och en herr hundförarväst från Engelsons och 

provtrycka med föreningens logotyp. 

  

§19. Nästa möte 

Tisdag 12 november kl. 18.30. 

 

§20. Mötets avslutande 

Lage avslutade mötet. 

 

_______________________  __________________________ 

Ordförande/Lage Forsberg  Sekreterare/Ida Quvang 

 

________________________ 

Justerare/Susanne Nilsson 

 


