
 

1 
 

Protokoll nr 11 2019 vid styrelsemöte 2019-11-12 
Plats: Klubblokalen, kabelgatan 9, Öjebyn 

§1. Mötets öppnande och val av ordförande 

Birgitta valdes till mötets ordförande, 

öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2. Val av sekreterare 

Ida valdes till sekreterare. 

 

§3. Val av justerare 

Emelie valdes till justerare. 

 

§4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§5. Föregående protokoll 

Protokollet lästes igenom, några mindre 

ändringar gjordes, godkändes sedan och 

lades till handlingarna. 

 

§6. Skrivelser och rapporter 

Försäkringar (bilaga 1) 

Emelie mailar ekonomiavdelningen på SKK för att kolla om sektionen är ansluten till 

grundförsäkringen för klubbar. 

 

Rapport föreläsning hundhälsa 

Föreläsningen var uppskattad och ca 30 deltagare. 

 

Rapport Funktionärsmiddag 

Ca 20 deltagare. God mat. För att i framtiden vara mer välkomnande mot ungdomar beslutar 

styrelsen att alkoholdrycker inte bör medtas. 

 

§7. Kassarapport 

Inget att tillägga. 

 

§8. Klubblokal 

Utvärdering av klubblokal 

Bordläggs till nästa möte då förhoppningsvis hela styrelsen är närvarande. 

 

§9. Utbildningskommittén 

Genetikkurs, bordlagt sedan styrelsemöte 6/2019 

Ida håller denna den 27 december 12.00-15.00. Priser 50kr för ungdomar, 100kr för 

medlemmar och 150 kr för icke medlemmar. Ida bjuder på fika. 

Närvarande: 

Ida Quvang, sekreterare 

Birgitta Lindström, ledamot 

Ann Lidström, ledamot 

Emelie Jonsson, ledamot 

 

Frånvarande: 

Susanne Nilsson, suppleant, meddelat förhinder 

Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig, 

meddelat förhinder 

Fredrik Danielsson, kassör, meddelat förhinder 

Lage Forsberg, ordförande, meddelat förhinder 

Gunilla Berglund, ledamot, meddelat förhinder 

Therese Nilsson, suppleant, meddelat förhinder 

Peter Näsman, adjungerad jaktansvarig, inte kallad. 
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Kurs balansboll hundhälsan under egenträningen under våren 

Ungdomarna efterfrågade en balansbollskurs vid egenträningen sist där de fick pröva på 

detta. Emelie skissar på en offert till nästa möte. Tanken är att det ska vara 4 tillfällen. Kursen 

läggs 16-17 för ungdomar och 17.30-18.30 för vuxna så att alla medlemmar också har 

möjlighet att genomföra ordinarie egenträning. Emelie har möjlighet för 10 deltagare i 

vardera grupp. Preliminär kursavgift 600kr för alla, även styrelsen och ungdomsgruppen. För 

att ändå ge ungdomarna ett reducerat pris är förslaget att klubben går in med 200kr/ungdom 

(som mest 2000kr) från Piteåenergis sponsringspengar. Detta diskuteras med ungdomarna 

och inom styrelsen och beslut tas vid nästa möte. 

 

Förlängning av kontrakt Piteälvens Hundtjänst 

Avtalet med Piteälvens hundtjänst går ut 1 januari 2020. Styrelsen finner samarbetet 

lyckosamt och vill gärna fortsätta. Därför beslutar styrelsen att begära in en offert för 2020 

och att utifrån denna fatta beslut på nästa möte. 

 

Egenträning 

Rapport efter första egenträningen. Det kom 9 ungdomar och 6 vuxna. Styrelsen bjöd på 

festis, fika och kaffe. 

 

§10. Ungdomssektionen 

Egenträning 

9 ungdomar kom på den första egenträningen. Det bjöds på festis, fika och kaffe. En film 

spelades in och bilder togs till Piteå Energi. Förslag på att tidigarelägga ungdomarnas träning 

30 minuter. Detta för att det kan bli tight mellan grupperna med medföljande risk för förspilld 

träningstid. Ida lyfter förslaget på egenträningen på söndag. 

 

Facebook 

Ungdomssektionens Facebook kommer hädanefter bara ha medlemmar i ungdomssektionen, 

deras vårdnadshavare och de ansvariga för ungdomssektionen, Susanne, Ann och Ida. Detta 

för att i större utsträckning använda SSRK Piteå gruppen som den huvudsakliga 

informationskanalen och att den information som bara rör ungdomar modereras av Susanne, 

Ann och Ida. Har någon information som måste ut på ungdomarnas Facebooksida är det bara 

att skicka ut till moderatorerna så sätter de in det så snart som möjligt. 

 

§11. Jaktprovskommittén – retriever 

Inget att tillägga. 

 

§12. Viltspårskommittén 

Inget att tillägga. 

 

Utställningskommittén 

Inget att tillägga. 
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§13. Aktiviteter 

Egenträning Grans 

söndagar 

§14. Sponsring 

Sponsorförfrågningar 

Wallstens 

Hellstens bygg 

Piteå Montage 

Hellströms Ansa 

Sponsorer klara 

Piteå kommun 400 kr 

PNF 3000kr 

Piteå Energi 5000kr - 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. 

Ungdomsstipendium SSRK 

Ida informerar ungdomarna om möjligheten att ansöka SSRKs ungdomsstipendium. 

Bidrag för ungdomssatsning via SSRK 

Styrelsen har hört på omvägar att det ska gå att söka om bidrag via SSRK för 

ungdomsaktiviteter. Detta tycker styrelsen låter intressant. Ida kollar upp mer till nästa möte. 

 

§15. Manusstopp Apportören 

15 januari 

Inget att tillägga. 

 

§16. Uppdragslista 

Inget att tillägga. 

 

§17. Övriga frågor 

Förfrågan samarrangemang jaktprov med Goldenklubben 

Frågan bordläggs till nästa möte. Adjungerad kallas till nästa möte. 

 

Hemsidan 

Hemsidan behöver en uppdatering. Fredrik får i uppdrag att se över detta. 

  

§18. Nästa möte 

Onsdag 4 december kl. 17.00. De som vill kan skicka beställning och betalning till Ida så 

hämtar hon mat och så äts middag tillsammans under mötet. 

 

§19. Mötets avslutande 

Birgitta avslutade mötet. 
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_______________________  __________________________ 

Ordförande/Birgitta Lindström  Sekreterare/Ida Quvang 

 

________________________ 

Justerare/Emelie Jonsson 


