SSRK Umeåsek+onen
Styrelsemöte 2016-10-05
§§77-88
Närvarande;
Björn Bjuggren
Ma,lda Adolfsson
Lena Boström
Ulrika Larefalk
Ida-Maria Harnesk
Robert Bohman
Susanne Forsner
Ej närvarande;
Gun-Marie Olofsson
Markku Haapamäki
§ 77 Mötets öppnande
Björn Bjuggren hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 78 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 79 Val av justerare för mötet
Ida-Maria välj ,ll justerare

§ 80 Föregående mötes protokoll
Lägga upp på hemsidan aJ ﬂer viltspårdomare behövs. Kontakta viltspårsansvarig.
§ 81 Inkommande och utgående skrivelser
Skrivelsen om ev. delning av SSRK..
Det krävs en utbildad funk,onär, CPU vid utställning. Vi behöver utbilda funk,onärer
SKK organisa,onsutredning inbjuder ,ll informa,onsträﬀar, möte anhålls Umeå 19/11.
Utställningsprogram 2017 klart.
§ 82 Rapporter från verksamheterna

Ekonomi
Ligger stabilt, utställningskostnader ,llkommer från september. Debitera senare för
instruktörsutbildningen för deltagare utanför SSRK Umeå .
Retriever
Höstprovet är genomfört, inte rik,gt fulla klasser men näs,n,ll.
WT 15/10
Få antal utbildade jaktprovsledare, försöka få ,ll en ,ll provledareutbildning nästa år.
Fristartkort för provledare aJ kolla upp.
Inköp av nya termosar behövs.
Spaniel
Nybörjarprov B har genomförts 2/10 i Österbacka, Tavelsjö 9 hundar anmälda och 8 kom ,ll
start. VaJenprov har hållits som avslutning på spanieljaktkursen med Eva Masthagen 9
hundar kom ,ll start även här.
WT skulle hållits 8/10 men p.g.a. inga anmälningar så hålls istället en träningsdag i
Österbacka, Tavelsjö.
Skulle behöva utbildas ﬂer domare.
Viltspår
Ingen rapport.
FB-R
Golden retrieverklubben arrangerar funk,onsbeskrivning 15/10. Anmälan är full.
Funk,onärsutbildning kommer hållas ,ll våren.
Ev kan testledare komma aJ utbildas i Sundsvall.
Utbildning
Avslutat instruktörsutbildning, prov ska hållas. Apporterings- och vardagslydnadskurs
kommer aJ hållas och ska läggas ut på hemsidan.
Exteriör
Funk,onärer saknas; behövs ﬂer som hjälper ,ll aJ arrangera!
Info och Webb
Sista foto tävlingen har hållits. Planerar aJ fortsäJa hållas, kom in många olika raser.
§ 83 Hösten 2016:
Medlemsmöte 23/11 kl 18.30; innehåll förutom fyllnadsval sekreterare.
BPH informa,on som förslag på medlemsmötet. Även förslag föreläsning om grundläggande
apportering.

Bjuda in valberedningen ,ll medlemsmötet.
§ 84 ErsäXning viltspårsdomare
Frågan bordläggs ,lls ansvarig är närvarande..
§ 85 Hantering av vilt i Anumarksfrysarna
Finns eJ antal ”hängda” fåglar som ev. ,nats ,digare. Gå ut med informa,on om
hanteringen kring dessa.
§ 86 Övriga frågor:
Remissen om fram,da retrieverklubb. Förkastar den i sin helhet och håller kvar vid aJ vi inte
vill aJ SSRK ska delas.
Svårt aJ kontrollera medlemskap inför prov, ska ﬁnnas något säJ aJ snabbkontrollera.
§ 87 Höstens styrelsemöten
Möte 9/11
§ 88 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat engagemang och avslutade därefer mötet kl 21.00.

Justeras:

Björn Bjuggren, ordförande
IdaMaria Harnesk, justerare
Ma,lda Adolfsson, mötessekreterare, adjungerad

