SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2017-05-16
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 valdes till sekreterare.

§4

Val av justerare för mötet

Gun-Marie valdes till justerare.

§5

Föregående mötes protokoll

Senaste mötesprotokollet läggs till handlingarna.

§6

Inkommande och utgående skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

§7

Rapporter från verksamheterna

FB-R
Inget att rapportera.

Spaniel
Deltar på WT 6 juni. Träningskvällarna för juni är planerade och ett spanieljaktprov
genomförs i september.
Retriever
Jaktkommitén efterlyser fler engagerade medlemmar för att kunna genomföra
aktiviteter och prov framöver, de har skrivit ett brev till alla medlemmar.
Provledarutbildning (B-prov) planeras att genomföras i höst.
Beslut: Lägg ut ett medlemsbrev från jaktkommitén på hemsidan.
Utställning
Ulrika ska fråga Lena L om hon kan hålla CUA-utbildning snarast.
Planerar inte att genomföra en utställning 2018.
Planerna för utställningen 2017 är i full gång, Gun-Marie tipsar om en förening som
vill sälja fika vid årets utställning.
Viltspår
Genomfört en träff i Västerbotten för alla viltspårsdomare där de hölls en genomgång
av alla nya stadgar.
Ordinarie prov den 28/5 är inställt på grund av för få anmälningar. Det blir ett prov
den 30/8 istället.
Det ekipage som blir uttagen att tävla för Västerbotten i SM i viltspår 2018 kommer
erbjudas träning för att vara väl förberedd inför SM-starten.
Ekonomi
Inget att rapportera.
Utbildningsansvarig
Valpkursen är avslutad. Apporteringskurs och jaktlydnadskurs pågående.
Viltspårskursen har tillräckligt många anmälningar för att genomföras. Alla vårens
kurser sker i samarbete med studiefrämjandet.
Det fanns planer på att genomföra en jaktkurs för spaniel i vår men den kursen
flyttas till hösten istället.
Informationsansvarig
Lägga ut årets utställning på hemsidan.

§8

Adjungering Tollingansvarig

Styrelsen saknar någon som är tollingansvarig.
Beslut: Susanne Stjernfeldt ska adjungeras i tollingjaktfrågor.

§9

SSRK Fullmäktige 20-21 maj. Genomgång av ärenden.

De motioner som kommer tas upp på fullmäktige diskuterades och styrelsen har
lämnat synpunkter på samtliga motioner.

§ 10 Övriga frågor
Ersättning instruktörer
Utbildningsansvarig och ekonomiansvarig ska tillsammans gå igenom
poängsystemet för instruktörer och komma med ett förslag på hur poängen ska
räknas för att bättre passa kortare kurser. De presenterar ett förslag till beslut vid
nästa styrelsemöte. Förslag om frikort ska också presenteras vid nästa styrelsemöte.

§ 11 Nästa möte
14 juni 18.30.

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

Protokollförare

Mötets ordförande

Justerare

IdaMaria Harnesk

Björn Bjuggren

Gun-Marie Olofsson

