SSRK Umeåsektionen
Protokoll 130916
Plats: NCC
§§ 83-96
Närvarande:
Björn Bjuggren
Annika Bay
Ulrika Larefalk
Helena Johansson
Pär Marklund
Britt-Marie Nordgren
Markku Haapamäki
Anna Öhman
Lena Näslund

§ 83 Mötet öppnas
Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet.
§ 84 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 85 Val av justerare
Till justerare valdes Anna Öhman att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 86 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 87 Skrivelser in, resp ut
Skrivelser ang. SSRK HS ekonomi, lästes igenom. Verkar vara bättre nu än vid
fullmäktige.
Skrivelse från Golden Klubben diskuterades, vissa punkter var redan besvarade bla
Viltspårs SM, där viltspårsansv svarat på hemsidan (gästboken). Björn skriver ihop ett
svar till ordförande Robert Boman i GK styrelse.
§ 88 Rapporter från verksamheterna
Retrieveransvarige:
28-29/9 är dubbelprovet, det behövs ca 20 funktionärer till de dagarna. Styrelsen
annonserar på hemsidan och på Facebook efter funktionärer.
Saknas fortfarande funktionärer. Förlängd anmälningstid för proven, det är fullt i
elitklass men fortfarande finns det plats i öppen klassen.
Ej klart om det kommer att ordnas ett särskilt prov för nybörjarklass den 13/10. Minst
5 startande krävs. Pär kollar upp om det är möjligt att genomföra det. Till det provet
behövs 4 funktionärer.

Möte har hållits i kommittén, bla kom frågan upp om tält till dubbelprovet. Ulrika L
kan låna ut två tält den helgen.
Man ska även diskutera vilka klasser som ska anordnas nästa år. När kommittén
kommit med förslag får det tas beslut i styrelsen.
Viltspårsansvarige:
Endast två av domarna har varit aktiva den här säsongen. Det har varit rätt lite
anmälningar till att gå viltspår.
Beslut tas att när viltspårsdomarna dömer på annan mark än sin egen och har resväg,
ska ersättning utgå. Detta gäller retroaktivt hela 2013. Ersättningen utgår med 18.50
per mil.
Spanielansvarige:
Vattenprovet den 4/9 fick ställas in pga för få anmälda. Eventuellt kommer ytterligare
ett vattenprov att anordnas. Ev kan ett särskilt prov anordnas samma dag.
12/10 Nybörjar B-prov för spaniel.
Kassören:
Inget att rapportera, ekonomin är god.
Sekreteraren:
Inget nytt.
Ordförande:
Beslut tas att hemsidan kommer att vara den officiella annonseringsplatsen. Önskvärt
är att flera i styrelsen kan lägga in blänkare där. Björn tar på sig att prata med webban
ang detta. Länk ska finnas till Facebook på hemsidan, annonsering kan även ske där
men ska först och främst finnas på hemsidan.
Utställningsansvarige:
Utställningen flöt på bra. Domare, funktionärer och utställare var nöjda. Scouterna
som skötte parkering och matförsäljning skötte det mycket bra och fick även tjäna sig
en slant.
Totalt var det 182 hundar anmälda.
Till nästa år är det bokat 4 domare. Ev kan man flytta utställningen till Umeå, Björn
undersöker möjligheter att låna en fotbollsplan av kommunen. Om utställningen ska
flyttas måste det beslutas före november månad då utställningsprogrammet för 2014
spikas.
Utbildningsansvarig
Ett fåtal förfrågningar har kommit in ang kursutbud, efter annonseringen på hemsidan.
Framförallt är det jaktkurser och jaktlydnad som efterfrågas.
Diskussion förs hur man ska få instruktörerna mera engagerade och vilja hålla kurs.
Ett förslag kom upp, samla alla instruktörer för att föra en dialog om när man kan
hålla en kurs. Ett annat förslag som kom upp var att anlita en utomstående erkänt
duktig person som själv tränar mycket jakt, SSRK kan då tillhanda hålla en
hjälpinstruktör som inte behöver vara certifierad.
Beslut tas att Lena ska kalla ihop de instruktörer som SSRK har utbildat, både de som
är diplomerade och de som är certifierade, för att få de mer engagerade.

§ 89 Hur skapa större medlemsengagemang,
a) Statuter för Fristartkort
Beslut tas att summan för ett fristartkort ska motsvara summan på
start/anmälningsavgiften på ex prov eller utställning. Om man vill använda
fristartkort till en utbildning ska summan vara 400 kr.
b) Styrelsens sammansättning 2014
Annika och BrittMarie aviserar om att de inte ställer upp för omval vid nästa
årsmöte. Helena, vars mandatperiod utgår nästa år, ska fundera vidare på om
hon ställer upp för nyval på två år. Övriga har ett mandat år kvar. Ordförande
väljs för ett år i taget. Björn meddelar detta till valberedningen.
§ 90 Möte med rasklubbarna.
19/11 blir det möte med rasklubbarna. Björn skriver ihop en agenda till mötet.
Klubbarna får inbjudan via mail.
§ 91 Forslunda, alt annan inomhuslokal.
Frågan bordlägges till nästa möte.
§ 92 Införande av Skype som sammanträdesform
Frågan bordlägges till nästa möte.
§ 93 Samarbete med HBHK
Björn har inte ännu fått kontakt med styrelsen i HBHK för att höra om vi kan få hyra
in oss en dag per vecka. Jobbar vidare med det.
§ 94 Övriga frågor
Markku kan svara på frågan ang Kälen, vi hyr området kostnadsfritt av Holmen skog.
Kontraktet löper på 5 år i taget. Var det senaste kontraktet befinner sig är dock oklart
och även om det löpt ut.
Hundens dag blir den 13/10 på UBHK på Ön. Förslag på aktiviteter är retrieverträning
samt spanielträning. Ansvariga för spaniel och retriever kollar med tänkbara förare
och hundar.
PangPlask har en förfrågan ang kostnad för SSRK ekipage som är med på jakten.
Styrelsen tycker att detta är en bra utbildningsinsats som är annars är svår att få till här
i Västerbotten och beslutar därför att kostnaden ska vara 0 kr. Umeå ekipage ska
prioriteras men i mån av plats ska även andra SSRK ekipage vara välkomna.
Manusstopp för nästa Apportör är 15/10, då ska årsmötet annonseras. Beslut tas att
det blir den 9/2 2014. De verksamheter som vill ha in något i Apportören måste maila
Annika innan den 15/10.

§ 95 Nästa möte
Nästa möte blir den 22/10 kl.18.30 i NCC´s lokaler.
§ 96 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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