SSRK Umeåsektionen
Protokoll 130815
Plats: Sillviken hemma hos Björn
§§ 69-82
Närvarande:
Björn Bjuggren
Annika Bay
Ulrika Larefalk
Helena Johansson
Pär Marklund

Ej närvarande:
Britt-Marie Nordgren
Markku Haapamäki
Anna Öhman
Lena Näslund

§ 69 Mötet öppnas
Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet.
§ 70 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 71 Val av justerare
Till justerare valdes Pär Marklund att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 72 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 73 Skrivelser in, resp ut
Till nästa möte ska sommarens skrivelser som kommit in gås igenom och se om det är
något som ska tas upp.
§ 74 Rapporter från verksamheterna
Retrieveransvarige:
Det särskilda B-provet för nybörjare anordnades den 9/8 i Kälen med Peter Nordin
som domare. 16 hundar med förare var anmälda men bara 6 kunde få delta.
28-29/9 är dubbelprovet, det behövs ca 20 funktionärer till de dagarna. Styrelsen
annonserar på hemsidan och på Facebook efter funktionärer.
13/10 kommer det att ordnas ett särskilt prov för nybörjarklass. Minst 5 startande
krävs. Pär kollar upp om det är möjligt att genomföra det. Till det provet behövs 4
funktionärer.
Viltspårsansvarige:
Ingen rapport
Spanielansvarige:
Vattenprovet den 11/8 fick ställas in pga för få anmälda. Den 4/9 kommer ytterligare
ett vattenprov att anordnas. Ev kan ett särskilt prov anordnas samma dag.

12/10 Nybörjar B-prov för spaniel.
Kassören:
Inget att rapportera, ekonomin är god.
Sekreteraren:
Inget nytt.
Ordförande:
Björn har fått en inbjudan från Studiefrämjandet ang Hundens dag den 13/10. Mötet
för planeringen äger rum 16/8, tyvärr kan ingen ur styrelsen delta.
Utställningsansvarige:
Utställnings kommittén har träffats för att planera inför höstens utställning.
Färre anmälda i år, bara 180 st. Trots det kommer alla fyra domare att döma.
Fikaförsäljning och parkering kommer att skötas av scouter.
Utbildningsansvarig
Ingen rapport.
§ 75 Hur skapa större medlemsengagemang,
a) Statuter för Fristartkort
b) Styrelsens sammansättning 2014
Frågorna bordlägges till nästa möte.

§ 76 Möte med rasklubbarna.
Förslag på datum, 19/11. Annika och Björn är ansvarig för att kalla in rasklubbarna.
§ 77 Forslunda, alt annan inomhuslokal.
Frågan bordlägges till nästa möte.
§ 78 Samarbete med HBHK
Björn har inte ännu fått kontakt med styrelsen i HBHK för att höra om vi kan få hyra
in oss en dag per vecka. Jobbar vidare med det.
§ 79 Införande av Skype som sammanträdesform
Frågan bordlägges till nästa möte.
§ 80 Övriga frågor
Björn har inte fått tag i information om Kälen och kontraktet med Holmen skog än,
arbetar vidare på frågan.
Förslag har kommit in att vi ska annonsera på hemsidan och Facebook efter
funktionärer och dylikt. Bra förslag tycker styrelsen och ska anamma det.
Marie-Louise Gäärd har tagit initiativ till en ”inspirationskväll” för medlemmarna
med olika stationer där jaktkommittén ansvarar för varsin ruta. Denna aktivitet äger
rum den 29/8 kl 18.30 vid Olles spår. Jättebra initiativ tycker styrelsen och om
intresse finns så kan det gärna vara något återkommande.

§ 81 Nästa möte
Nästa möte blir den 11/9 kl.18.30 i NCC´s lokaler.
§ 82 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vi tackar Björn för den goda middagen med kräftor och annat tilltugg!
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