
Signerat dokument
via https://signera.ebox.nu

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Dagordning 2022-11-19 (3).pdf
Storlek: 125483 byte
Hashvärde SHA256: 
0edb610f79dc6508d9ddbbe683045595eb272d43e9284fbcf313e628ce5e6be3

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
HANNA SIMONSSON
Signerat med BankID 2022-11-19 16:18 Ref: 5209805f-7fb2-4f91-9868-d52292231657

KRISTIINA NORDENBERG
Signerat med BankID 2022-11-19 16:20 Ref: c644f394-c776-4ed0-ae14-80182ac7eece

Lisa Caroline Håkansson
Signerat med BankID 2022-11-19 16:22 Ref: 2746dd63-44a8-4b23-abf7-a11f02042893

 H
S,

 K
N

, L
CH

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





DAGORDNING STYRELSEMÖTE SSRK KALIX SEKTIONEN 
2022-11-19

NÄRVARANDE:  HANNA, LISA, MICKE, BOSSE, KRISTIINA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av justerare för protokollet

                Kristiina 
 

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll
 

                 

§5 Ekonomi
 

                ca 19 900 kr

§6 Inkommande/ utgående e-post
Minnesanteckningar från zoom-mötet. Informationen är 
vidarebefordrad till alla i styrelsen.   

                Evt samordning av proven, diskuterat att hjälpas åt mellan sektionerna. 
Kalix kan kanske ha dubbelprov 2024, men då måste evt två sektioner hjälpas åt, 
ingen har lovat att ställa upp än. 
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§7 Information webb
Protokollet från september ska läggas upp på hemsidan. Alla har inte 
hunnit signera än. 
 

§8 Information från kommittéerna 
Jaktprovet 2023
Datum: 9-10 september. Alla klasser. 
Domare: Reine Hansson
Present är inköpt.

§9 Övriga frågor

 Övriga aktiviteter under hösten?

Svårt att hinna med mer inför vintern. 

 Fixas VP. Lisa lägger upp information till medlemmar på Facebook-sidan 
och hemsidan (Anneli).

Dokumentation inför årsslut:
 Verksamhetsberättelse 2022 (Hanna o Lisa)

Nybörjarkurs
Gemensamma träningar
Jaktprovet
Öppna träningar söndagar

 Verksamhetsplan 2023 (Lisa) 
Spanielaktivitet
Inofficiellt prov
Kurs
Jaktprov
Utbyte med kennelklubben

 Årsredovisning etc. med revisorn (Micke)
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 Inventering

     Bör vara klart innan årsmötet. 

 Datum för årsmötet 2023: Söndag 5 februari kl 18.00. Konstituerande 
direkt efteråt. 

§10 Nästa möte: 14 januari kl 17.  
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