SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2014-10-13
Plats: Hemma hos Vendela Jonasson
§§ 53-62
Närvarande:
Björn Bjuggren
Vendela Jonasson
BrittMarie Nordgren
Ulrika Larefalk

Ej närvarande:
Lena Näslund
Anna Öhman
Sandra Wikman
Markku Haapamäki
Susanne Forsner

§ 53 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet.
§ 54 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med övriga frågor.
§ 55 Val av justerare för mötet.
Till justerare valdes BrittMarie Nordgren att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
§ 56 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 57 Ny båt Kälen
Saknas lås till årorna i Kälen, Björn Bjuggren fixar det. Björn åker ut och vänder
båten i år. Ansvarig för att vända båten bestäms varje höst av styrelsen.
§ 58 Rapporter från verksamheterna
Ekonomi
Saldo ca 100 000kr. Ulrika gör sammanställning.
Spaniel
Vattenprovet gick bra att genomföra.
Utställning
Utställningen i Vännäs rullade på väldigt bra. Fler anmälningar än tidigare år.
Domarna var nöjda med att de fick bra information. Behövs dock mer funktionärer till
nästa år. Bör tas upp på framtida större möten.
Viltspår
Ej närvarande. Anna Öhman författar nya regler för ersättning för viltspårsdomare.
Tollare
Ej närvarande. Deltog och hjälpt Norrbotten med att genomföra ett prov med bla
fågelleverans.

Fågelfrysen
Är tom förtillfället men mer fågel är på väg in. Dock är tillgången på annan fågel än
änder bristfällig. Klövar finns.
Retriever
Ej närvarande men inkommer via mejl om förslag på kurs till våren med Karin
Thunander. Tycker vi låter mycket bra! Vidare planering nästa möte.
Utbildningsansvarig
Spanielkurs den 6-7 december Lena Näslund ansvarig. Vidare info läggs ut på
hemsidan.
Funktionärer
Funktionärer som ställer upp vid prov och utställningar bör informeras om rätt till
milersättning.
§ 59 Rasklubbsmöte
18 november på Folketshus kl 18:30 (Vendela skickar till webban och fb.)
Förslag på endagskurser för att få fler medlemmar och samtidigt använda våra
instruktörer.
§ 60 Facebook och hemsidan
Missar har uppstått i höstas med information som inte kommit ut på hemsidan och
facebook i tid pga den mänskliga faktorn. Ingen rutin har funnits för informationsflöde
mellan hemsida och facebook. Vendela tar på sig att uppdatera facebook då
hemsidan uppdateras.
§ 61 Gemensam mejladress
Vendela mejlat Nina och frågar om det är möjligt att få en gemensam adress till ssrk
styrelsen. Om detta är möjligt så kan vi bli ännu bättre på att svara på inkommande
mejl.

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