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Närvarande: Robert Bohman, Angelica Söder, Moa Lövgren, Janerik Nilsson, Torbjörn Åström.

Anmält förhinder: Maria Larsson, Ann-Charlotte Säfström, Marléne Gustafsson, Hanna Walfridsson.

§ 88 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 89 VAL AV JUSTERARE

Mötet föreslog Janerik att jämte ordförande Robert Bohman justera protokollet.

§ 90 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen förklarades godkänd.

§ 91 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll från 2013-06-16 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 92 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Ordförande tog upp missnöjet kring SSRK Umeås arbete under året. Se Övriga frågor.

§ 93 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Resultatrapporten redovisades och godkändes. Resultatrapporten visade 16 278, 39 kr per den 12/8.

§ 94 RAPPORT FRÅN INFORMATIONS- OCH MEDLEMSANSVARIG

Informations- och medlemsansvarig ej närvarande. Mötet beslutade att Marléne får i uppdrag att ordna 
affischer till goldendagarna. Janerik får i uppdrag att beställa visitkort med sektionens hemsideadress 
och facebookadress, som styrelsemedlemmarna kan dela ut till dem som vill veta mer om klubben.

§ 95 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGS- OCH WEBANSVARIG

Utbildnings- och webansvarig ej närvarande. Mötet diskuterade höstens valpkurs och vilka kursledare 
som kan vara aktuella. 

Hemsidan ska uppdateras för att förtydliga länken till facebooksidan. Mötet diskuterade även 
möjligheten att ha filmvisning med klubbens filmer. 



§ 96 RAPPORT FRÅN JAKT- OCH FUNKTIONSANSVARIG

Klubben har haft två jaktprovsträningar varav ett tillfälle skedde med dummies och ett med kallvilt. Det 
första tillfället var den 14/4 och det andra tillfället den 21/7. 

Klubben har även anordnat ett inofficiellt jaktprov med dummies (den 10/8) med 7 startande hundar, 
varav 6 hundar gick till pris. Domare var Susanna Johansson, Tjäderandens Kennel.

Mötet beslutade att jakt- och funktionsansvarig får köpa in dummies och annan träningsutrustning till 
klubbens träningar.

Angelica har varit i kontakt med Vattenbrynets kennel angående funktionsbeskrivning men de har inte 
återkommit med datum. Västerbottensektionen hjälpte en medlem att få plats på en 
funktionsbeskrivning i Ångermanland (Kennel Highcoast) istället.

§ 97 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningsansvarig ej närvarande. Ingenting att rapportera.

§ 98 RAPPORT FRÅN MENTALITETSANSVARIG

Mentalitetsansvarig planerar att åka på studiebesök till Strandvallen och bevista ett BPH den 14/8.

§ 99 GOLDENSPECIALEN 2014

Kommittén för Goldenspecialen 2014 hade ett möte med kommittén i Västernorrland den 11/7 på den 
tilltänkta provplatsen Kerstins Udde. Nästa möte blir någon gång i september. Mailkontakt mellan 
sektionerna sker kontinuerligt. 

§ 100 MANUSSTOPP GOLDEN NYTT

Manusstopp den 27/10.

§ 101 INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser.

§ 102 UTGÅENDE SKRIVELSER

Inga utgående skrivelser.

§ 103 ÖVRIGA FRÅGOR

Mötet diskuterade den otillfredsställande situationen med SSRK Umeå. Information har inte kommit ut 
till medlemmarna, WT har ställts in och uttagningen till viltspårs-SM blev inte av. Hemsidan har inte 
uppdaterats, protokoll finns inte tillgängliga och facebooksidan är stängd för personer som ej är 
medlemmar i facebook. Ordförande ska skriva ett mail till SSRK Umeås ordförande angående de 
problem vi upplever finns. 



Styrelsen planerar en fest för alla medlemmar med mat till självkostnadspris. 

Mötet planerade årets goldendagar. Fjolårets arrangemang blev lyckat och välbesökt och sektionen 
hoppas därför kunna genomföra goldendagar på flera orter, i första hand Umeå och Skellefteå. Årets 
goldendag i Umeå planeras den 8/9 och i Skellefteå den 15/9. Eventuellt kommer en träning med 
walk-up att hållas i anslutning till dessa dagar.

Janerik ska köpa in broderade märken med sektionens nya logga. Märken o.d. kommer att finnas till 
försäljning hos Dina Smycken på Teg. 

Mötet diskuterade ett kursförslag från Angelica som rör en helgkurs med Åsa Jakobsson, instruktör för 
Canis. Kursen heter Lugn och fokuserad och instruktören har skrivit en bok i ämnet. Kursen kan bli 
aktuell i januari/februari. 

§ 104 NÄSTA MÖTE

Nästa möte kommer att hållas den 17/9 kl. 19:00 på Expo, Teg.

§ 105 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande förklarade mötet avslutat.

____________________________        
Sekreterare: Moa Lövgren

____________________________       
Justerare: Janerik Nilsson

____________________________
Ordförande: Robert Bohman                  


