Medlemsmöte SSRK Umeåsek0onen 2016-11-23
Studiefrämjandet klockan 18.30

§1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd
24 medlemmar deltog på mötet.

§3 Mötets utlysande
Utlyst 1 månad Ddigare på hemsidan, stadgeenligt.
Mötet beslöt godkänna mötets utlysning.

§4 Val av ordförande för mötet
Valdes Björn Bjuggren

§5 Styrelsens val av sekreterare på mötet
MaDlda Adolfsson

§6 Val av justerare 0llika rösträknare
Valdes Angelica Söder och Helena Tilly

§7 Fyllnadsval av sekreterare 0ll årsmötet 2018
Valdes MaDlda Adolfsson

§8 Redogörelser för verksamhet under 2016

Retriever
2st WT har genomförts med bra uppslutning. EO B-prov har hållits, 11st kom Dll start även prov i
september (öppen elit). WT domareutbildning har genomförts samt öppna jakOräningskvällar.

Ekonomi
Kassör Ulrika Larefalk meddelade aO ekonomin ligger stabilt.

Spaniel
VaOenprov i augusD och B-prov i Tavelsjö med många anmälda. Under maj hölls öppna träningar med
hjälp av spanielklubben. WT skulle ha genomförts i höst men pga. inga anmälda så hölls det istället en
träningsdag.

Viltspår
35 spår har hållits i år. Viltspårkursen ﬁck lov aO ställas in pga. för få anmälda, i framDden går det aO
kontakta Gun-Marie om man är eO gäng som skulle vilja dra igång en kurs så hjälper hon Dll med
handledare.

FB-R
I våras hölls den första funkDonsbeskrivningen för SSRK UmeåsekDonen. Det har Ddigare anordnats
av goldenklubben. Vid det Dllfället var det högt intresse.

Utbildning
Instruktörsutbildningen har genomförts och 3st nya har utbildats och ﬂer instruktörer på gång.
Jaktkurs för retriever och spanielkurs för Eva Masthagen. Klickerkurs i april på Forslunda, 2st kurser i
våras; en jaktlydnadskurs samt en valpkurs. Apporteringskurs som skulle hållits i höstas blev inställd
och planeras aO läggas Dll våren istället.

Exteriör
Utställning i september med 172 deltagande hundar och 3 domare. Utställning kommer aO hållas
nästa höst igen.

Info/Webb
Ida-Maria går aO vända sig Dll om man har frågor angående hemsidan. Fototävlingar har arrangerats
under sommaren och planeras även aO hålla en nu i julDder.

§9 Planer för verksamhet 2017
Retriever
2 WT samma datum som förestående år planeras. Särskilda provet och dubbelprovet och
jakOräningskvällarna kommer även hållas. Planerar aO hålla en provledarutbildning då det ﬁnns få
utbildade ska göras eO utskick Dll de som startat på prov för aO kolla intresse. AmbiDon ﬁnns aO hålla
eO dubbeljaktprov för tollare.

Spaniel
Som föregående år. Vi har en ny spaniel instruktör, Jonas Granström.

Exteriör
FunkDonärer behövs för aO det ska kunna genomföras! Utbildning/ringträning för aO väcka intresse
bland medlemmar?

Viltspår
1 maj- 31 oktober provperiod. 15 september är stoppdatum för anmälan då det är högt tryck på
hösten med många anmälningar och domare som är på jakt. Ordinarie prov kommer hållas 28 maj
samt 13 augusD. Vid uOagningarna Dll viltspårs- SM har det Ddigare varit missförstånd angående
spåret och upplägget. I september kommer uOagningarna hållas för 2018 så aO det ska ﬁnnas chans
aO få räO förutsäOningar. UOagningarna för 2017 genomförs av Skelledeå sekDonen.

FB-R
500 starter har anordnats i Sverige vilket motsvarar ungefär 10 % av alla registrerade retriever.
Planeras aO hållas ﬂer beskrivningar nästa år. En utbildning ska hållas för funkDonär- kastare Dll våren,
informaDon kommer aO komma upp på hemsidan. Blir ordinarie verksamhet från nästa år. Fram Dll
nu har de gåO som provverksamhet.

Utbildning

Nästa år ska det inte tas in så mycket instruktörer uDfrån, utan använda våra nyutbildade instruktörer,
för aO de sedan ska kunna cerDﬁeras, för aO de ska få hålla jaktkurser. Kurserna för nästa år ligger i
planeringsstadiet.
Info/ Webb
Hör av er Dll Ida-Maria med förslag.

§10 Övriga frågor
Träning inomhus på forslundagymnasiet
Flera rasklubbar har bokat, både goldenklubben och springerklubben den senare som även har öppet
för andra raser. Det ﬁnns eO intresse bland medlemmar aO träna. SSRK kollar upp med bokning och
det ﬁnns eO förslag på temakvällar.

Remisser
Utredningar angående hur en spaniel- respekDve retrieverklubb skulle kunna se ut vid en eventuell
delning av SSRK.
Retriever- ﬁnns en tanke om aO bilda regioner och slå ihop norr- västerboOen och eO medlemskap
dvs man är medlem i både SSRK och rasklubb. Vi i styrelsen vill inte dela på spaniel och retriever men
det vi tycker är posiDvt är eO gemensamt medlemskap.
Spaniel- där har styrelsen hållit samma linje och i sin helhet förkastat förslaget. Resultat av
remisserna kommer aO visa sig vid SSRKs fullmäkDge i maj.

SKKs organisa0onsförslag
SKK genomför en organisaDonsutredning. DeOa kommer aO tas upp för vidare diskussion igen på
årsmötet. Medlemmarna uppmanades aO läsa förslaget, som har presenterats Hundsport under
hösten.

§11 Mötets avslutande
Björn tackar alla medlemmar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras av:
Björn Bjuggren, ordförande
Angelica söder, justerare

Helena Tilly, justerare
MaDlda Adolfsson, sekreterare

