SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2013-12-10
Plats: Lena´s hus
§§ 111-122
Närvarande:
Björn Bjuggren
Lena Näslund
Pelle Marklund
Annika Bay
Ulrika Larefalk
Helena Johansson
Anna Öhman

Ej närvarande:
Britt-Marie Nordgren
Markku Haapamäki

§ 112 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet.
§ 113 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med övriga frågor.
§ 114 Val av justerare för mötet.
Till justerare valdes Helena att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 115 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 116 Skrivelser in, resp ut.
Inget att rapportera.
§ 117 Rapport från verksamheterna
Kassörens rapport:
Kassan är solid för Umeåsektionen.
Retriveransvariges rapport:
Pelle fortsätter jakten på domare till dubbelprovet -14. Hitintills finns det bara en
domare. 6 st är tillfrågade men var redan upptagna.
Två personer har anmält sitt intresse att bli kommissarie.
10 st har anmält sig till provledarutbildningen som kommer att hållas våren -14.
Spanielansvariges rapport:
Kommittén har haft ett möte och diskuterat den gångna säsongen och börjat planera
för nästa.
Helena har fått tips på att man kan söka EU-medel för att öka utbildningsnivån inom
hundområdet, hon ska undersöka vidare hur man gör för att kunna söka det.
Viltspårsansvariges rapport:
Totalt 34 spår har genomförts under hösten, det är framförallt 2 domare som tagit de
flesta spåren.
Utbildningsansvariges rapport:
Lena har skickat ut ett mail till alla SSRK instruktörer inom sektionen, i det mailet
finns en inbjudan till ett möte under januari. Sektionen bjuder på fika.
Lena kommer också att inbjuda till en informationsträff om FBR till våren.

Utställningsansvariges rapport:
Ej närvarande, men domare ska vara bokade för nästa år.
§ 118 Inför årsmöte 2014, verksamhetsberättelser från resp verksamhet.
Varje verksamhet skriver ihop sin berättelse samt gör en plan inför 2014. Den ska
skickas till Annika som sammanställer materialet till årsmötet. Materialet ska vara
Annika tillhanda senast den 26/1. Budget för 2014 skickas till Ulrika.
§ 119 Uppföljning från rasklubbsmötet 19/11
Styrelsen tycker att förslaget med att ha 2 möten per år med rasklubbarna var ett bra
förslag och kommer att verka för att anordna detta. Det kommer även att anordnas
ett medlemsmöte per år.
SSRK fick mandat att fördela de öppna träningskvällarna inför säsongen 2014.
Vi flyttade alla klubbar ett hack framåt från 2013 och resultatet blev följande:
Maj: Labradorklubben
Juni: SSRK
Juli: Goldenklubben
Augusti: Flatklubben
September: Springerklubben
Annika skickar ut ett mail till rasklubbarna med info om detta.
Sektionen tog också beslut om att rasklubbarna själva får bestämma om man vill
köra tema eller inte. Ett bra förslag som framkom på mötet var att man inte skulle
skriva vilken rasklubb som anordnade för att minska risken att vissa inte kände sig
välkomna när man inte hade just den rasen som var ansvarig den månaden.
§ 120 Övriga frågor
På rasklubbsmötet ställdes frågan vilka instruktörer som SSRK hade som kunde
hålla kurs, de som är utbildade via SSRK är inte skyldiga att hålla kurs för någon av
rasklubbarna men däremot ska man hålla 2 kurser för SSRK innan man kan erbjuda
sina tjänster till rasklubbarna el andra aktörer.
§ 121 Nästa möte
Nästa möte blir den 22/1 kl 18.30 hos Helena i Hörnefors.
§ 122 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Styrelsen tackar Lena för mycket gott fika!
Underskrifter:
Protokollförare:

Mötes ordförande:

…………………………………………..
Annika Bay

…………………………………………
Björn Bjuggren

Justerare:
………………………………………….
Helena Johansson

