SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2016-08-25
Plats: NCC, Umeå.
§§ 65-76
Närvarande:
Björn Bjuggren
Gun-Marie Olofsson
Ida-Maria Harnesk
Lena Boström
Ulrika Larefalk
Ej närvarande:
Susanne Forsner
Robert Bohman
Markku Haapamäki

§ 65 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 66 Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs med övriga frågor.
§ 67 Val av sekreterare och justerare för mötet
Till sekreterare valdes Lena, till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes GunMarie.
§ 68 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.
§ 69 Inkommande och utgående skrivelser
Post från avdelningen gicks igenom.
Skrivelse angående anlitande av viltspårsdomare i rasklubb. Mötet beslöt att vi lägger ut en
notis på hemsidan om att sektionen nu har flera domare att anlita.
§ 70 Rapporter från verksamhetsansvariga - hösten 2016

Viltspår
Ordinarie prov har genomförts med 8 hundekipage. Provet förflöt bra och provbäst blev en
Västgötaspets. Målet är att göra detta till en tradition kommande år.
Utbildning
Sista delen i instruktörsutbildningen genomförs i september. Behöv av hundekipage.
Spanielkurs med Eva Masthagen.
Önskemål om jaktkurs för spaniel med ett upplägg över tre helger. Lena och Gun-Marie
diskuterar vidare och lägger fram ett förslag.
Funktionsbeskrivning-retriever
Ej närvarande
Retriever
Ej närvarande. Meddelat att kommittén nu arbetar med förberedelserna för höstprovet i
september och wt i oktober.
Spaniel
Vattenprov i Dalsjö 18/9
Nybörjarprov i Tavelsjö 2/10
Tollare
Tollingjaktprov den 27/8 i Degersjön.
Ekonomi
Kassören lämnade en aktuell ekonomisk rapport.
Info och webb
Fototävlingen avslutas i augusti, inga foton har dock kommit in. Ida-Maria skickar ut en
påminnelse.
Utställning
Ulrika rapporterade om arrangemanget kring kommande utställning. Stort behov av
funktionärer! Ida-Maria efterlyser funktionärer i FB-gruppen och på hemsidan.
Björn rapporterade även om aktuellt läge inom Studiefrämjandet samt Umeå BHK.
§ 71 Ersättning viltspårsdomare
SSRKs regler för ersättning till viltspårsdomare (bilaga) diskuteras på kommande träff med
sektionens viltspårsdomare. Frågan bordläggs tills vidare.
§ 72 Sponsoravtal Royal Canin
Sponsoravtalet diskuterades. Vi anser att vi kan fortsätta samarbetet med Royal Canin. Björn
tar det till avdelningens styrelsemöte för vidare diskussion.

§ 73 Årets viltspårs-SM
Inlägg från Västerbottens deltagare i viltspårs SM angående arrangemanget har inkommit till
sektionens Facebook-grupp. Mötet diskuterade brevet och beslöt att skicka synpunkterna
vidare till avdelningen för diskussion.
§ 74 Övriga frågor
Ny sekreterare
Ulrika kontaktar valberedningen i frågan.
§ 75 Kommande möten
Styrelsemöten hålls kl 18.30 på Ulrikas arbete, NCC, följande datum:
5 oktober
9 november
Medlemsmöte:
23 november
§ 76 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Underskrifter:
Sekreterare: Lena Boström …………………………………………………………

Mötets ordförande: Björn Bjuggren …………………………………………………

Justerare: Gun-Marie Olofsson …………………………………………………………….

