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Protokoll nr 12 2019 vid styrelsemöte 2019-11-28 
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 två justerare 

Ann och Emelie valdes till justerare. 

 

§4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§5. Skrivelser och rapporter 

Susanne Nilsson har valt att avgå med omedelbar verkan 

Fredrik reagerade på en offert från Piteälvens Hundtjänst och tog då upp det på styrelsen 

Facebooksida. Detta ledde till en diskussion där det skrevs en del kommentarer om detta. 

Susanne tog väldigt illa vid sig och känner efter detta att hon inte vill samarbeta med 

föreningen och avsäger sig sina åtaganden inom föreningen. Efter detta beslutar styrelsen att 

hädan efter ska bara information skrivas ut på Facebooksidan diskussioner ska tas på möten. 

Styrelsen beslutar att de inblandade ber ordentligt om ursäkt. 

 

§6. Kassarapport 

I nuläget är lokalen betald. Pengarna för jaktprovens poolning från avdelningen är inte klart 

men inväntas innan årsslutet. 

 

§7. Klubblokal 

Utvärdering av klubblokal 

Efter en diskussion beslutar styrelsen att än så länge fortsätta med lokalen. Fortsatt 

utvärdering längre fram. 

 

Nycklar 

Nycklar till lokalen finns nu hos Lage, Fredrik, Ann och Birgitta. 

 

§8. Utbildningskommittén 

Ny utbildningsansvarig 

Vakant till årsmötet. 

 

Förlängning av kontrakt Piteälvens Hundtjänst 

Inte aktuellt. Piteälvens Hundtjänst vill inte samarbeta med SSRK längre. 

 

Närvarande: 

Lage Forsberg, ordförande 

Fredrik Danielsson, kassör 

Ida Quvang, sekreterare 

Birgitta Lindström, ledamot 

Ann Lidström, ledamot 

Emelie Jonsson, ledamot 

Gunilla Berglund, ledamot 

Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig 

Frånvarande: 

Therese Nilsson, suppleant 

Peter Näsman, adjungerad jaktansvarig, inte kallad. 
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§9. Ungdomssektionen 

Ansvarig för ungdomssektionen 

Emelie blir nu ansvarig för ungdomssektionen tillsammans med Ida och Ann. 

 

Meddela ungdomarna om rådande omständigheter 

Ida skriver ut en annons. För dem som inte är intresserade av utställning och apport så finns 

även möjlighet till balansövningar. 

 

§10. Aktiviteter 

Egenträning Grans 15/12 

Fredrik och Lage tar egenträningen den 15/12. 

 

Datum Ansvarig för 
nyckel/städ 

Tema 

1 december Birgitta och Ann Utställningsträning + Apport + friskvård 

8 december Ida och Fredrik Rallylydnad 

15 december Fredrik och Lage (Frågar medlemmarna vad de önskar för aktivitet) 

 

Egenträning Grans efter jul 

Bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

Egenträning ungdomar en halvtimme längre 

Ja detta går vi med på 17.30. Meddelar den 1/12. 

 

§11. Sponsring 

Piteå kommun - Inlämning av närvarokort 

Riitta vill ha våra närvarokort 2ggr/år samt att det skickas in en liten sammanfattning vilka 

kurser/träffar vi haft utifrån närvarokorten. Emelie lämnar in detta till Riitta som sitter på 

kultur och fritid NOLIA. 

Piteå kommun - Påbörja nytt närvarokort i januari 

Får vandra runt till den som är ansvarig den veckan. 

§12. Manusstopp Apportören 

15 januari Inget att tillägga. 

 

§13. Övriga frågor 

Valberedningen inbjuden till nästa möte 

Helena Öberg kan inte närvara, Emma Ullertun är också inbjuden, men har inte återkopplat 

ännu. 

 

§14. 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. 
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§15. Mötets avslutande 

Lage avslutade mötet. 

 

_______________________  __________________________ 

Ordförande/Lage Forsberg  Sekreterare/Ida Quvang 

 

________________________  ___________________________ 

Justerare/Emelie Jonsson  Justerare/Ann Lidström 


