SSRK Umeåsektionen styrelsemöte 2018-08-21
Hagaskolan Umeå, kl 18.30
Närvarande:
Björn, IdaMaria, Ulrika, Robert, Jimmy, Matilda, Gun-Marie

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

$ 3 Val av sekreterare
IdaMaria valdes till sekreterare.

§ 4 Val av justerare för mötet
Robert valdes till justerare.

§ 5 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp. IdaMaria ska ta fram offerter för profilkläder. Björn
återkopplar till Jonas angående att träna på kommunens mark. Björn ska kontakta Bertil om
att hålla en utbildning för provledarutbildning retriever B-prov i höst.

§ 6 Inkommande och utgående skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§ 7 Rapporter från verksamheterna
Ekonomi
Inget att rapportera, ekonomin är fortsatt god.

Spaniel
Spaniel nybörjarprov B genomförs 29:e september i Tavelsjö. Hans är domare.
Hållit en spanielträning i jakt i Tavelsjö.

Retriever
Dubbelprov i Degersjön den 29:e september. Det har varit relativt enkelt att få funktionärer
till provet. Öppna träningar har genomförts i sommar med väldigt stort deltagande.

Tollare
Dubbelprov sista helgen i augusti i Degersjön. På provet är det 12 respektive 13 deltagare.

Viltspår
30 prov har genomförts i år, det har varit ett väldigt lyckat år. SSRK Västerbotten kom på en
8:e plats i viltspårs SM 2018 av 13 deltagande ekipage. Det kommer starta en
viltspårskommité som ska ansvara för ordinarie prov två gånger per år och Viltspårs SM
uttagningen vartannat år.

FB-R
Inget att rapportera.

Utställning
Det är 163 deltagare på höstens utställning den 2 september. Den 1 september är det
funktionärer som hjälper till att ställa i ordning allt. Som tack till funktionärerna ordnar vi en
ringträning med Emma O på kvällen. Behövs fortfarande fler funktionärer på
utställningsdagen.
Team SK 05 kommer sälja mat.
Vännäs brukshundsklubb har uppvisning och lite prova på under utställningsdagen.

Utbildning
Susanne och Pia har startat upp en apporteringskurs som är fulltecknad.

Info/Hemsida
Inget att rapportera. Skicka vidare info till SSRK Västerbotten när det kommer in till oss.

§ 10 Inköp av jolle/båt
Vi har fått ett erbjudande om att köpa en båt och vi belsutar att köpa den.

§ 11 Styrelseledamot har avsagt sig uppdraget
Vi tackar Sofia för den tid hon varit i styrelsen. Vi väljer Helena till ny spanielansvarig.

§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte torsdag 4 oktober klockan 18.30.
Medlemsmöte 14 november 18.30.

§ 14 Mötets avslutande
Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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