
SSRK Umeåsektionen

Styrelsemöte 2021-10-20, kl 19.00, Digitalt.

Närvarande: Björn Bjuggren, IdaMaria Harnesk, Marika Johansson, Susanne Stjernfeldt,

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. Anna Widén valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser

Inga inkommande skrivelser att diskutera.

§ 6 Verksamhetsrapporter

Ekonomi

Ingen rapport.

Spaniel

Kommer ha svårare genomföra spanieljakt framöver då en domare i Norrbotten lagt ner sin

verksamhet efter många år. Spanieljaktkommitén medvetna om det. Utbildar fler domare

lokalt i Västerbotten för att kunna genomföra fler prov i norra delen av Sverige.

Retriever

Ingen rapport.



Tollare

Aktivitetsgruppen för tollare har genomfört fyra tollarträffar under hösten för våra

medlemmar. Det har varit öppna träningar och trevlig gemenskap vid Hamptjärn.

Viltspår

Säsongen är slut för i år. Vi har inte haft så många aktiva domare i år men ändå hunnit med

många rörliga prov. Viltspårs SM 2022 ska arrangeras av Västerbottens avdelning,

Skellefteåsektionen håller uttagningen i vår.

FBR
Det har genomförts en FB-R under hösten. Vi kommer bjuda in domaren till nästa

styrelsemöte för att planera framtida funktionsbeskrivnngar i Västerbotten.

Utställning

Ingen rapport.

Utbildning

Långkursen från valp till unghund har startat igång och fyra träffar har genomförts, kursen

fortsätter under vintern och våren. I övrigt tar vi en paus med kurser under några månader.

Info/hemsida

Ingen rapport.

§7 Medlemsmöte

Vi försöker hitta en lokal där medlemmarna kan ta med hundar vid medlemsmötet. Björn

Bjuggren får i uppdrag att boka en lämplig lokal. Kerstin Abbing får i uppdrag att hitta en

veterinär som kan föreläsare om tandhälsa/sjukdomar vid medlemsmötet.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9    Mötets avslutande

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


