SSRK Umeåsek+onen
Pro0okoll styrelsemöte 2019-05-23, kl 18.30
Kulturhuset Klossen, Ålidhem
Deltagande: Björn Bjuggren, Kers3n Abbing, Robert Bohman, IdaMaria Harnesk, Ann-Catrin Grönlund och
Ma3lda Adolfsson.
Anmält förhinder: Helena Tilly, Gun-Marie Olofsson och Susanne Stjernfeldt
§ 15 Mötet öppnades och deltagarna hälsades välkomna av ordförande
§ 16 Dagordning fastställdes i enlighet med dePa protokoll
§ 17 Mötet väljer aP Robert för dagen är sekreterare och IdaMaria justerare
§ 18 Föregående mötesprotokoll genomgås och lägges 3ll handlingarna
§ 19 Inkommen skrivelse angående rökförbud diskuterades. DePa rökförbud tolkas gälla på evenemang
inom SKK organisa3onen som bevistas på eller i närheten av idroPsarenor. Inga utgående skrivelser.
§ 20 Styreslsen beslutar aP Umeåsek3onen skall bli tydligare i sin kommunika3on mot medlemmar vilka
evenemang som är för spaniel och vilka som är för retriever. I de fall evenemang är för både spaniel och
retriever skall även dePa tydligt framgå i annonser m.m. I syYe aP utåt förtydliga arbetsuppgiYerna för
kommiPéerna som i dagligt tal nämns som "spanielkommiPén" och "jaktkommiPén" döpes dessa om.
KommiPéernas nya namn är:
KommiPén för spanieljakt, denna kommiPé hanterar alla jaktliga spanielevenemang inom
Umeåsek3onen.
KommiPén för retrieverjakt, denna kommiPé hanterar Umeåsek3onens jaktliga retrieverevenemang,
med undantag för Funk3onsbeskrivning-Retriever samt Tollingjakt.
§ 21 Rapporter från verksamheterna:
Ekonomi - Det ekonamiska läget är stabilt och inte stort förändrat under denna vår.
Spaniel - Två kvällar med öppen träning genomförd 3ll dags datum. Rapport från funk3onärsträﬀen.
Retriever - Det planeras provledarutbildning 23-24/8-19 I SkelleYeå. Om merparten av deltagarna är
från Umeå så kan utbildningen ﬂyPas 3ll Umeå. Inköpslista diskuterades.
Tollare – Tollare i VästerboPen har genomfört en tvådagarskurs med Helena Tilly och Susanne
Stjernfeldt. I augus3 genomförs eP dubbelprov. I samband med dePa sökes eP ställe med 3llgång
på boende, 3ps emoPages.
Viltspår – I nuläget har vi bara en ak3v domare fram 3ll augus3. Det ﬁnns förslag på en ny
domarkandidat. Den 19/5 anordnades viltspårsprov i Bjenberg, det var 12 deltagande ekipage, de

ﬂesta SSRK medlemmar. En extra domare hyrdes in för aP klara behovet. Dagen blev en trevlig
3llställning som förgylldes av många priser, samt trevliga funk3onärer och deltagare. Nästa
ordinare prov är 11/8 i Hjuken. 3-4 domare planeras den dagen. UPagning 3ll viltspårs-sm går av
stapeln 29/9 i Hjuken. De som varit intresserade av aP gå kurs i viltspår har blivit hänvisade 3ll
springerklubben som genomfört utbildning. Det första fysiska mötet för arbetsgruppen som
jobbar med viltspårs-sm blev inställt från NorrboPens sida, nyP försök 6/6 i Piteå.
FB-R – 12 st anmälda 3ll beskrivning 2/6. Styrelsen beslutar aP fristartskort även skall gälla för FB-R.
Exteriör – Utställning i Vännäs 1/9. Vi hoppas på många deltagare dePa år då vi samarbetar med Övik som har sin samma helg.
Utbildning – Ingen planerad kurs, platsen som utbildningsansvarig foriarande vakant, men
arbetsuppgiYen kommer gemensamt skötas av IdaMaria och Susanne. Det har inkommit mail
från medlemmar som eYerfrågar kurser.
Informa3on/hemsida – fototävling planeras.
§ 22 Fristartskort – Styrelsen beslutar aP under en provperiod på 2 år betala ut presentkort på 350 kr
istället för fristartskort.
§ 23 Instruktörspoäng – Frågan bordlägges 3ll nästa möte.
§ 24 fördelning av öppna träningar. De som anmält 3ll styrelsen aP de kan hålla i öppna träningar
dePa år är Goldenklubben, KommiPén för spanieljakt och Tollare i VästerboPen. Spaniel håller halva
juni, Goldenklubben håller i augus3 och tollarna i halva september. Tidigare år har denna fördelning
sköPs av KommiPén för retrieverjakt, eYersom ingen tagit tag i denna fördelning dePa år så har
heller inga inbjudningar 3ll rasklubbarna gåP ut. Beslut om vem som i fortsäPningen skall sköta dePa
lades på fram3den. Vik3gt aP poängtera aP dessa öppna träningar är både för spaniel och retriever
oavseP vilken klubb som arrangerat.
§ 25 Ordförande informerade om händelser från årets fullmäk3ge.
§ 26 Övriga frågor – SSRK Umeå planerar eP rasklubbsmöte 26/9-19 där utbildningsfrågor kommer
stå i centrum.
§ 27 Nästa möte planeras 26/9 på Klossen, Ålidhem.
§ 28 Ordföranden tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Ordförande: Björn Bjuggren _________________________________

Sekreterare: Robert Bohman _________________________________

Justerare: IdaMaria Harnesk _________________________________

