SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2017-09-27
Studiefrämjandet Ridvägen 5, kl 18.30
Närvarande:
Björn Bjuggren
Gun-Marie Olofsson
IdaMaria Harnesk
Ulrika Larefalk
Jimmy Nordvoll

Icke närvarande:
Matilda Adolfsson
Sofia Svensson
Marku Haapamäki
Robert Bohman

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

$ 3 Val av sekreterare
IdaMaria och Ulrika valdes till sekreterare.

§4

Val av justerare för mötet

Gun-Marie valdes till justerare.

§5

Föregående mötes protokoll

Förelåg inget protokoll.

§6

Inkommande och utgående skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

§6

Utställning 2017, (2018, 2019)

Utställningsansvarig är inte närvarande vid mötet, frågan bordläggs därför till nästa
möte.

§7

Rapporter från verksamheterna

Ekonomi
Inget att rapportera, ekonomin är fortsatt god.
Spaniel
Spanieljaktprov genomförs i samarbete med SSRK Västernorrland slutet av
september. Det är få anmälda både till provet i Umeå och i Västernorrland, men
tillräckligt många för att genomföra proven. Spaniel deltog på WT i våras men
kommer inte vara med på WT nu i höst.
Retriever
Retrieverjaktprov kommer att genomföras sista helgen i september. Fullt prov.
Dömer gör Bitte Sjöblom och Mikael Strömbäck. WT kommer att anordnas den 21
oktober i Spöland, Vännäs.
Tollare
Genomfört 2-dagars tollingjaktprov i Degersjön. Ett lyckat prov!
FB-R
Ej närvarande, ingen rapport.
Utställning
Ej närvarande, ingen rapport.
Viltspår
Få intresserade av prov. Båda ordinarie proven blev inställda i år. Uttagning till
viltspårs SM 2018 sker sista helgen i september i Hössjö.
Utbildningsansvarig
Det blev ingen spanielkurs i höst.
Valpkurs startar 10/10, kursen är nästan full.
Vi diskuterar vad som gäller kring medlemskap i klubben för att delta i vår
kursverksamhet. Det räcker att vara medlem i SSRK ansluten rasklubb för att delta
på våra kurser. Om både husse och matte ska delta på en kurs måste båda vara
medlem i SSRK/SSRK ansluten rasklubb. Vi kräver medlemskap för att försäkringar
ska gälla.
Info/Hemsida
Genomförde en fototävling i somras.

§8

Fristartskort

Diskuterar ett tidigare styrelsebelsut om att styrelsearbete ska berättiga till
fristartskort. Beslutet bör diskututeras vid medlemsmöte i höst.

§ 10 Övriga frågor
A Inomhuslokal
Diskuterar om SSRK ska ha några träningskvällar inomhus i höst. Diskuterar även
olika alternativ på inomhuslokaler för träning. Björn får i uppgift att kolla priser och
tider för träning hos stall Peka. Frågan tas upp igen vid nästa möte.
B Skyltar
Nya skyltar som är lättare att sätta upp behövs. Stort tryck på skyltar sista helgen i
september. Nya skyltar anskaffas till nästa säsong.
C Förråd
Söndag 12 november kl 10.00 träffas vi i förrådet för att rensa, slänga och
organisera. Någon från varje verksamhetsgren måste komma för att se om sina
saker.
D Avdelningsmöte i höst
Finns förslag på den 17 oktober i Ånäset
E Medlemsmöte
Förslag finns på medlemsmöte/rasklubbsmöte onsdagen den 15 november.
Mejla förslag till Björn på trevlig föreläsning eller annan aktivitet i samband med
sedvanligt möte.

§ 11 Höstens möte i Umeåsektionen
1/11 och 22/11

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

Mötets ordförande

Justerare

IdaMaria Harnesk, Ulrika
Larefalk

Björn Bjuggren

Gun-Marie Olofsson

