SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2021-05-25, kl 19.00, Zoom
Närvarande: Björn Bjuggren, IdaMaria Harnesk, Kerstin Abbing, Ann-Catrin Grönlund, Marika
Johansson.
Frånvarande: Helena Tilly, Matilda Adolfsson, Susanne Stjernfeldt

§ 1 Mötets öppnande
Björn Bjuggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ytterligare en punkt “Val till avdelningens styrelse”.

§ 3 Val av justerare för mötet
Ann-Catrin Grönlund och Marika Johansson valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser
●

Ansvarig Medlemskollen, stora och lilla
Ann-Catrin Grönlund utses till ansvarig för medlemskollen inom SSRK Umeåsektionen.

●

Funktionärsträff är planerad till den 21-22/11 2021. Det är inte bestämt vilka funktioner
som träffen är för i år.

●

Anmälningsavgift FBR, högst 450:-

●

Upprop mot smuggelhundar
Styrelsen beslutar att lägga upp länken till att skriva under uppropet mot hundsmuggling
och massimport på sektionens hemsida och FB.

Skrivelserna läggs till handlingarna.

§ 6 Rapporter från verksamheterna
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god i sektionen.

Spaniel
Spaniel har dragit igång med öppna träningar. Den första träffen var i Brattberget och den var
väldigt trevlig och uppskattad av medlemmarna. Det var en bra mix av gamla och nya
medlemmar - äldre och yngre hundar.

Retriever
Retrieverprov är planerat som vanligt till hösten.

Tollare
Ett 2-dagars prov planeras att genomföras i höst.

Viltspår
Inget ordinarie prov i maj. Siktar på att genomföra ett ordinarie prov i höst. En ny domare har
kontaktat sektionen och erbjudit sig att hjälpa till. Ny avgift för viltspår är 450 kronor. IdaMaria
Harnesk får i uppdrag att lägga ut den informationen på sektionens hemsida.

FBR
Ingen rapport.

Utställning
Ingen rapport.

Utbildning
Valpkursen är pågående med 6 hundekipage. Många medlemmar hör av sig med önskemål om
fler valpkurser i sommar/höst.
Planerar en Apportering/jaktkurs i närheten av Umeå 5-6 augusti med instruktören Lotta
Byström.

Info/hemsida
Planerar en fototävling för våra medlemmar i juni. Vinnaren får ett presentkort på 200kr som kan
användas på Djur Magneten.

§ 7 Årsmöte 2021 (datum & tid, plats)
Sen tidigare är årsmötet planerat till lördag 19 juni. Tiden bestäms till 15.00. Utifrån att
smittspridningen är fortsatt hög i Västerbotten beslutar styrelsen att genomföra ett digitalt
styrelsemöte. Allt material och länk till det digitala mötet läggs upp på sektionens hemsida inför
mötet.

§ 8 Val till avdelningens styrelse
Vi behöver två från Umeåsektionen till avdelningens styrelse då vi har två som avgår från sina
uppdrag i år. Det viktigaste posten att hitta en efterträdare till är ekonomiansvarig.

§ 9 Inköp apportkastare
Styrelsen belsutar att köpa in en apportkastare som kan användas vid sektionens kurser och
träningar. Björn Bjuggren får i uppdrag att köpa in en apportkastare till klubben.

§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla som deltagit på mötet och förklarar mötet avslutat.

