SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2014-06-09
Plats: Hemma hos BrittMarie Nordgren
§§ 35-44
Närvarande:
Björn Bjuggren
Sandra Wikman
Vendela Jonasson
Susanne Forsner
BrittMarie Nordgren
Ulrika Larefalk

Ej närvarande:
Lena Näslund
Anna Öhman
Markku Haapamäki

§ 35 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet.
§ 36 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med övriga frågor.
§ 37 Val av justerare för mötet.
Till justerare valdes BrittMarie Nordgren att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
§ 38 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
Susanne Forsner lägger ut en förfrågan om intresse för kommissarieutbildning.
§ 39 Tollaransvarig
Vi adjungerar och välkomnar Sandra som Tollaransvarig i styrelsen!
§ 40 Rapporter från verksamheterna
Medlemsmöte
Ca 15 personer kom på medlemsmötet där Vendela föreläste om några vanliga
hundsjukdomar. Det fanns sedan möjlighet för medlemmarna att framföra önskemål.
Vi vill gärna ha minst 2 medlemsmöten per år.
Funktionsbeskrivning diskuterades och möjligheten att kunna ta upp utbildare. För
detta krävs intressenter.
Inspirationskväll
Intresset för den senaste inspirationskvällen var tyvärr svalt denna gång med trots
annonsering på hemsidan och facebook.
Vi diskuterade idag hur vi ska åtgärda detta och följande förslag kom fram:
Förslag på att anordna provapå dagar för att ragga fler medlemmar.
Förslag på att annonsera på fler håll exempelvis prata med umeå hundungdom.
Förslag på att göra en inplastad info om SSRK att annonsera på tex veterinärkliniker,
djuraffärer samt brukshundklubbar för att få fler att se oss på hemsidan och
facebook.

Särskilt B-prov och WT genomfört
Fungerade utmärkt!
Nästa år försöker vi lägga B-provet NKL lite senare på sommaren så att fler hinner
träna till provet och delta.
Klart med domare till höstprovet.
Tolling
23 st deltog i årets Bygdehelg. Innefattade också ett jaktprov där tyvärr endast 4
deltog jämfört med förra året där 13 deltog.
Kalenderna igång
Vendela pratar med kalenderansvarig om att organiser om lite på hemsidan så att
träningskvällar, att kalendern är igång m.m. hamnar synligare till.
De öppna träningskvällarna ligger inte ute i kalendern i önskad omfattning och inte på
hemsidan. Vendela påminner på facebook om detta samt lägger in en notis på
hemsidan.
Kassan
Närmare 100 000 i kassan.
Utställning
Förberedelserna inför utställningen i september är i stort sett klara.
Ulrika frågar om scouterna ställer upp igen med att sälja fika och sköta parkering.
Kommande spanielprov
Se hemsidan. Spanielkommittén har funderat på att anordna ett wt för spaniel.
Uttagning inför viltspårs-SM
Info finns på hemsidan

§ 41 Ersättningsregler för viltspårdomare
Anna Öhman får i uppdrag att skriva en ny formulering angående ersättning till
viltspårsdomarna.
§ 42 Övriga frågor
a) Inkommet mejl om önskat samarbete över gränserna gällande
funktionsbeskrivningen. Finns möjlighet att utbilda testledare och funktionärer
då det finns beskrivare som kan göra detta i Jämtland. Björn tar kontakt med
SSRK angående möjligheter för utbildning av testledare och beskrivare för
funktionsbeskrivning samt vad det kan tänkas kosta.
b) Manusstopp 1 augusti till apportören
Vendela skickar ut mejl till styrelsen som då kan återkoppla om vilka aktiviteter
som ska stå med i nästa nummer av apportören.

§ 43 Nästa möte
Björn återkommer med datum om nästa möte troligen i slutet av augusti.

§ 44 Mötets avslutande
Vi alla tackar BrittMarie för det goda fikat! Ordförande tackar för visat intresse och
avslutar mötet.

Underskrifter:
Protokollförare:

Mötes ordförande:

…………………………………………..
Vendela Jonasson

…………………………………………
Björn Bjuggren

Justerare:
………………………………………….
BrittMarie Nordgren

