SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2015-04-28
Plats: NCC
§§ 29-43
Närvarande:
Björn Bjuggren
Ulrika Larefalk
Lena Boström
Vendela Jonasson
Susanne Forsner
Gun-Marie Olofsson

Ej närvarande:

Markku Haapamäki
Sandra Wikman

§ 29 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet.
§ 30 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med övriga frågor.
§ 31 Val av justerare för mötet.
Till justerare valdes Susanne Forsner att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
§ 32 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 33 Rapport från verksamheterna
Funktionärsträffen- Genomgång av regler, RoA för olika provgrenar m.m.
Spaniel- Har haft en person på utbildning för wt-spaniel. Kan ev bli ett wt för spaniel i
år. Spanielkurs läggs ut på hemsidan inom kort.
Tollare- Tollarprov Kristihimmelfärdsdag i samband med Bygdehelgen.
Utbildning- 15000-30 000 kostar utbildningen Ssrks instruktörsutbildning. De som
har gått denna kurs har förbundit sig att hålla ett visst antal kurser i utbyte. Kursen
har uppdaterats på sistonde med mer återkommande instruktörer. Förslag på en
utbildningskommitté från olika rasklubbar för att hjälpas åt med att utveckla
utbildningssidan. Förslag på att ta in instruktör utifrån ex Grethe Eklund. Lena kollar
om intresse fortfarande finns för en instruktörsutbildning.
Viltspår- Framtidsvisioner om att hålla en viltspårskurs. Gun-Marie kollar med
domare som kan vara intresserade av att hålla kurs.
§ 34 Ansvarsområden
Samtliga i styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas
ut till alla i styrelsen för vidare bearbetning.
§ 35 Kick-off 12 april
Blev väldigt lyckat! Många deltagare!
Sammandrag kommer på hemsidan inom kort.

§ 36 Funktionsbeskrivningsuppvisning
Bestämt datum 31 maj kl 11.00 Anumarks bygdegård.
Vi bjuder på kaffe och lite fika. Vendela ser över ev present till föredragshållaren.
Vendela skickar inbjudan till rasklubbar, hemsidan och facebook.
§ 37 Ersättning domare viltspår
Anna Öhman ska skriva färdigt den nya texten inom kort.
§ 38 Medlemsmöte/Rasklubbsmöte
Förslag på att varje verksamhet/grenar presenterar sig. Förslag på datum 21 maj
18:30 Folkets hus. Samtliga tittar igenom listan på närliggande medlemmar i jakt på
lämplig valberedare. Björn skickar en inbjudan till Vendela som skickar till webban.
§ 39 Pang plask
Vi fortsätter sponsra Pang plask med 2000 kronor. Ulrika betalar in i rätt tid. Vi
kontrollerar att informationen kommer ut på hemsidan om planerade datum. Björn
svarar till Markku.
§ 40 Hemsida/Information
Framöver blir detta en stående punkt. Tanken är att vi går igenom önskvärda
ändringar på hemsidan samt annan information som vi vill ha ut.
Information om mentalitet samt hur man blir medlem har lagts ut på hemsidan.
Björn skriver ihop en liten text om kickoffen och skickar till Vendela som
vidarebefordrar texten samt bilderna till webban.
Fler informationskanaler behövs. Vendela kollar med veterinärmottagningar om
annonsering är okej. Informationsträff/samarbete med brukshundklubben vore
positivt.
§ 41 Övriga frågor
Eventuellt deltagande från vår sida på Nolia i augusti. Monter tillsammans med
brukshundklubben hela dagen samt en uppvisning på cirka en timme.
§ 42 Nästa möte
Tar vi upp regler till årets spaniel och retriever, regler för viltspårsdomare och hur vi
ska öka tillgången på viltspårsdomare. Samtliga i styrelsen skriver en
arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas till styrelsen. Planeras äga rum
16 juni på NCC.
§ 43 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Underskrifter:
Protokollförare:

Mötes ordförande:

…………………………………………..
Vendela Jonasson

…………………………………………
Björn Bjuggren

Justerare:
………………………………………….
Susanne Forsner

