SSRK Umeåsektionen
Protokoll 130220
Plats: NCC
§§ 17-26
Närvarande:
Björn Bjuggren
Annika Bay
Ulrika Larefalk
Anna Öhman
Pär Marklund
Helena Johansson

Ej närvarande:
Britt-Marie Nordgren
Markku Haapamäki

§ 16 Mötet öppnas
Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet.
§ 17 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 18 Val av justerare
Till justerare valdes Pär Marklund att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 19 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 20 Rapporter från verksamheterna
Retrieveransvarige:
Pär har tagit kontakt med domarna inför höstprovet för att bekräfta att de är bokade.
Viltspårsansvarige:
Anna ska träffa avgående viltspårsansvarige för en avlämning.
Spanielansvarige:
Helena har haft en diskussion med Skellefteå sektionen ang samordning av
Nybörjarprov B och vattenproven som ska hållas i två dagar.
Det kommer att knytas en kommitté även till spaniel, arbete pågår för att få deltagare
till den.
Plan finns att även spaniel ska delta på WT den 6/6, till det behövs det en speciell
spaniel domare.
Kassören:
Inget att rapportera, ekonomin är god.
Sekreteraren:
Inget nytt.

Ordförande:
Björn berättar om ett uppdrag han har via Studiefrämjandet som går ut på att
informera om hundverksamhet i kranskommunerna. Har varit i Robertsfors och ska
vidare till Vindeln och Vännäs.
Han har även ansvaret för viltförsäljningen och har just fått hem ett stort parti med
änder och duvor. Svårt att få tag i vit fågel.
Utställningsansvarige:
Ej närvarande.
§ 21 Rapport från årsmöte samt konstituerande
Bra årsmöte, många deltagare och intressant föreläsning av viltspår domare Mats
Bergström.
§ 22 Utbildningsansvarig
Arbete måste påbörjas för att hitta en ansvarig för utbildningsposten.
Helena kontaktar valberedningen för att få en lista på vilka de ringt. En blänkare
kommer även att läggas ut på hemsidan, för att försöka få personer intresserade av att
ta på sig ansvaret. Svårt att anordna utbildningar och kurser om vi inte har en person
som kan vara ansvarig.
Stor efterfrågan finns på jaktkurs, jaktlydnad, viltspår samt apporteringskurs.
Vardagslydnadskurs och valpkurs kommer inte att anordnas inom den närmaste tiden.
Ulrika ska sätta sig in i vilka instruktörer SSRK Umeåsektionen har och om några av
dem kan vara aktuella för en certifieringsutbildning. Pärmen finns hos avgående
utbildningsansvarig.

§ 22 Verksamhetsplan 2013, datum, ansvariga etc
Vi går igenom verksamhetsplanen, svårt att sätta datum och ansvariga ännu.
När det gäller jaktträningskvällarna börjar SSRK v 17 och ansvarar fram till v 20.
Plats och veckodag bestäms senare.
§ 23 Forslunda
Ansvariga för vårterminen är:
24/2 Helena
3/3 Annika
10/3 Annika
17/3 Ulrika
24/3 Anna
7/4 Björn
14/4 BrittMarie
21/4 Pär
§ 24 Samarbete med HBHK
Björn tar kontakt med styrelsen i HBHK för att höra om vi kan få hyra in oss en dag
per vecka.

§ 25 Övriga frågor
Vice ordförande ska väljas, och till denna post valdes Annika Bay.
Golden klubbens ordförande Robert Bohman har inkommit med två frågor till
sektionen:
1. Försöka nå ut till fler som vill starta på viltspårsprov genom att
göra reklam för verksamheten på rasklubbarnas hemsidor, alt.
rasklubbarna hänvisar via länk till SSRK. Detta krockar inte med
rasklubbens verksamhet och pengar stannar inom "organisationen".
Svar från sektionen:
Bra förslag! Sektionen bifaller detta.
2. SSRK planerar WT 6:e Juni. Detta vill vi vara med som medarrangör.
Dock SSRK såklart som huvudarrangör. Vi vill inom detta WT hålla
ett klubbmästerskap i WT för medlemar i GRK Västerbotten. Med
andra ord utser vi bästa västerbottens golden i varje klass. Och
Håller efter prisutdelning en egen prisutdelning. Om vi får vara
med på detta så hjälper vi till med funktionärer (typ kastare).
Svar:
Sektionen tycker att detta går bra. Men frågan måste också ställas till Skellefteå
sektionen eftersom det är ett samarbete. Pär tar med sig frågan till dem. Återkommer
till Robert med ett svar.
§ 26 Nästa möte
Nästa möte blir den 12/3 kl 18.30 i NCC´s lokaler.
§ 27 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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