SSRK Umeåsek+onen styrelsemöte 2018-01-11
Studiefrämjandet, Ridvägen 5, kl 18.30
Närvarande:
Björn Bjuggren
Ulrika Larefalk
Ma>lda Adolfsson
Soﬁa Svensson
Jimmy Nordvoll

Icke närvarande:
Robert Bohman
Markku Haapamäki
Gun-Marie Olofsson
Ida-Maria Harnesk

§§1-11
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs

§ 3 Val av justerare för mötet
Soﬁa Svensson väljs som justerare

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs >ll handlingarna

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser
Inga inkommande eller utgående skrivelser

§ 6 Rapporter från verksamheterna, dvs denna gång innehåll +ll
verksamhetsberäPelse 2017:
§ Ekonomi
Ligger stabilt, har hållits mycket kurser under året som geD intäkter.

§ Spaniel
WT genomfördes 6/6 med 8 anmälda hundar i 2 olika klasser. Höll i öppna träningar för SSRK
under juni månad. I Tavelsjö den 30/9 anordnades B-prov.

§ Retriever
WT i juni >llsammans med spaniel. Särskilt jaktprov genomfördes under sommaren,
dubbelprov under hösten samt eD WT i höstas

§ Tollare
Tollingjaktprov hölls i Bygdeå under 2 dagar, ansvarade för öppna träningar åt SSRK. Under
året utbildades det 4 nya provledare, Marie, Susanne, Björn och Camilla.

§ Viltspår
Ej närvarande

§ FBR
Ej närvarande

§ Utställning
Sek>onens årliga utställning i Vännäs hölls med högt antal anmälda. Inför utställningen bjöds
medlemmarna på ringträning för Emma ODosson

§ Info/hemsida
Ej närvarande

§Jakt
Ej närvarande

§ 7 Planer för 2018
§ Ekonomi
§ Spaniel
WT6/6, kommer aD hålla i öppna träningar under augus> månad. Jakt B-prov planeras sista
helgen i september.

§ Retriever
WT >llsammans med spaniel 6/6 utöver det planeras särskilt jaktprov, dubbelprov och eD WT
även under hösten.

§ Tollare
Dubbelprov kommer hållas sista helgen i augus>.

§ Viltspår

Ej närvarande

§ FBR
Ej närvarande

§ Utställning
Första helgen i september kommer utställning aD anordnas det planeras även ﬂer
ringträningar både med inhyrd instruktör och där vi hjälper varandra.

§ Info/hemsida
Ej närvarande

§ 8 Plan för arbete inför Årsmötet 2018
VerksamhetsberäDelser/planer för de olika områdena ska mejlas in >ll sekreterare senast 7/2
för aD hinna sammanställas innan nästa styrelsemöte. Årets allround spaniel/retriever ska
utses med prisutdelning på årsmötet.

§ 9 Fristartskort
Fristartkort delas ut >ll sek>onens olika områden.

§ 10 Övriga frågor
Tre styrelsemöten planeras in
• 21/2
•

28/2 Årsmöte

•

10/4 (Skype möte)

•

15/5

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet

