
SSRK Umeåsektionen

Styrelsemöte 2021-08-26, kl 19.00, Digitalt.

Närvarande: Björn Bjuggren, IdaMaria Harnesk, Ann-Catrin Grönlund, Marika Johansson,

Susanne Stjernfeldt, Matilda Adolfsson.

Frånvarande: Helena Tilly, Anna Widén, Kerstin Abbing.

§ 1 Mötets öppnande

Björn Bjuggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av sekreterare och justerare för mötet

IdaMaria Harnesk valdes till sekreterare. Ann-Catrin Grönlund valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser

● Ansvarig Medlemskollen, stora och lilla

Ann-Catrin Grönlund har fått inlogg och kan nu göra kontroller av medlemskap.

● Funktionärsträff 21-22/11 2021

Ingen detaljerad information om funktionärsträffens agenda har gått ut ännu.

● Certifierad instruktör

Susanne Stjernfeldt är intresserad av att bli certifierad. Styrelsen anser att det är

en god idé att certifiera Susanne och tar det vidare till avdelningen för beslut.



§ 6 Verksamhetsrapporter

Ekonomi

Ekonomin i sektionen är fortsatt god.

Spaniel

Genomfördes två spanielprov i söndags, Vattenprov och Nybörjarprov B.

Retriever

Helena Tilly har varit i kontakt med HS ang provledarutbildning & fått svar att den går att köra

på distans & fått förslag på namn på  kursanordnare. Styrelsen beslutar att genomföra och

bekosta provledarutbildningen.

På den allmänna träningen för vattenprov den 11 augusti kom det väldigt många ekipage,

roligt!

Tollare

Prov kommande helg, provet blev fullt och lottning behövde göras. Tre öppna tollarträningar

har genomförts.

Viltspår

Vi har ont om domare som kan döma denna säsong. Bara en domare dömer just nu. Marika

Johansson får i uppdrag att kolla upp möjligheten att få hjälp av andra domare i regionen.

FBR

Våra medlemmar önskar FBR. Susanne Stjernfeldt försöker ordna det.

Utställning

PM har gått ut till alla deltagare i veckan. Det är 272 hundar anmälda, vilket är ett nytt rekord

för vår utställning i Vännäs. Den stora mängden anmälda hundar gjorde att vi fick ta in en

extra domare. Planeringen inför utställningen flyter på bra och Matilda Adolfsson gör ett

fantastiskt jobb med arrangemanget.

Utbildning

Valpkursen som startades i våras har haft sin sista träff nu i höst.

En viltspårskurs har genomförts under sommaren.

Jaktkurshelg med Lotta Byström.



Planerat ett nytt kurskoncept “från valp till unghund” som går över ett år, kursstart i

september.

Det finns underlag bland våra medlemmar för fler valpkurser. Utbildningsansvariga har ställt

frågan om att genomföra fler valpkurser till aktiva SSRK instruktörer men inte hittat någon

som vill och kan hålla kurs än.

Info/hemsida

IdaMaria Harnesk ska annonsera en fototävling under hösten. IdaMaria ska se till att all

information skickas vidare till avdelningens informationsansvarige.

§7 Årsmötet 2021

Vi behöver göra ytterligare ett val, revisorssuppleant. Styrelsen beslutar att föreslår Marie

Hägglund som revisor suppleant. Valet kan göras på medlemsmötet senare i höst.

§ 8 Öppna träningar höst/vinter 2021/22

Styrelsen beslutar att ta en avgift på 20 kronor för att delta på träningsträffar under

vinterhalvåret. Vi siktar på att boka 1,5 timme på lördag förmiddagar. Susanne Stjernfeldt får i

uppdrag att boka några tider på Forslunda.

§ 9 SSRK Västerbottens årsmöte, rapport mm

Björn Bjuggren avlägger en rapport från avdelningens årsmöte.

§ 10     Övriga frågor

● Det finns ett behov av fler nycklar till sektionens förråd. Björn Bjuggren får i uppdrag

att ordna en nyckel till utställningsansvarig.

● Kommande möten:

torsdag 14/10

torsdag 25/11, kombinerat medlemsmöte/rasklubbsmöte

Mötena sker i första hand per Zoom eller annan länk, utom 25/11, medlesmötet som

vi hoppas kan ske fysiskt.

§ 11    Mötets avslutande

Ordförande tackar alla som deltagit på mötet och förklarar mötet avslutat.


