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Protokoll 
Styrelsemöte i Springerklubben Uppland/Västmanland 2011-02-02 
 
Närvarande:  
Kerstin Nilsson, Cai Lagerström, Camilla Blomfeldt, Elisabeth Wallberg,  
Kristina Korhonen, Solveig Rosén, Klas Åkerwall, Yvonne Mattiasson 
 
§ 6 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 
 

§ 7 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes och Kristina anmälde en övrig fråga. 
 

§ 8 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
Camilla Blomfeldt valdes. 
 

§ 9 Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll genomgicks. 
 

§ 10 Inkommande post 
Yvonne läste inkommande post från Bert Johansson. Fler anmälningar har 
inkommit till Lisbeth Bodéns grundprovskurs. Flera svar på enkäten har också 
inkommit. Dessa ska nu utvärderas för att ta fram vilka aktiviteter som önskas 
av medlemmarna. 
 

§ 11 Utgående post 
Nya styrelsen och styrelseprotokoll ska skickas till Pia Martikainen 
[pia.martikainen06@gmail.com] i HK SK. Kerstin har skickat det första och 
Yvonne skickar efter färdigställande det senare. 
 

§ 12 Ordförande 
Ordförande har inget att säga. 
 

§ 13 Sekreteraren 
Sekreteraren har inget att säga. 
 

§ 14 Kassören 
Inget nytt från kassören. 
 

§ 15 Val av ansvars/ intresseområden inom styrelsen 
Beslutades att alla i styrelsen har lika ansvar. 
Olika uppgifter kan delas ut efter vilka aktiviteter som ska ordnas. 
 

§ 16 Huvudstyrelsen 
Förslag på ny logga och slogen ska lämnas till HK SK senast 12 mars 2011. 
Till fullmäktigemötet 13 mars valdes Cai Lagerström och Olle Carlson. 
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§ 17 Aktiviteter 

Viltspårskurs, instruktör: Helene Käll 
MH eventuellt i Östhammars BK. Får de inte fullt med springer så får de ta in 
hundar av andra raser.  
Hundpromenader: Bettan och Camilla 
Kontakta kennlar för att få personlig kontakt med valpköparna. 
Grundprov till hösten i Enköpingstrakten. Arrangör Olle och Gunilla Carlson. 
Grundlydnadskurs, även ytterst lämplig för dem som är intresserade av jakt. 
Kontakta Gunvor Borgqvist, Gimo och/eller Jeanette Eriksson för grundlydnadskurs, 
8 x 2 tim. 
Grundprovskurs under utveckling. Trimkurs till hösten. 
Prova på dag för 
Grundprovsträning och jaktintroduktion före 1 juni. Ta kontakt med Kristina för 
plats och tid.  Flera lekledare. Ta kontakt med övriga medlemmar för förfrågan om 
hjälp i stationerna. 
 

§ 18 Tidningen/Hemsidan 
Se ovan. 
 

§ 19 Övriga frågor 
Kristina meddelande att SSRK kommer att anordna utbildning för provledare och 
kommissarie för jaktprov. För officiella evenemang ska det vara utbildade 
funktionärer. Klubben kan begära bidrag från SK:s HK. Klubben betalar. Kerstin 
skriver och frågar om bidrag. 
SKK kurs för utställningskommissarie. Kan inte ordna Clubshow med cert utan 
att ha en utställningskommissarie. Fråga för HS. 
2011 är sista året för grundprov i nuvarande form. 
 

§ 20 Nästa möte 
2011-05-04 kl 18.30 i Malma Backe. 
 

§ 21 Mötets avslut 
 


