SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2015-03-17
Plats: Hemma hos Vendela
§§ 16Närvarande:
Björn Bjuggren
Ulrika Larefalk
Lena Boström
Vendela Jonasson
Susanne Forsner
BrittMarie Nordgren

Ej närvarande:
Gun-Marie Olofsson
Markku Haapamäki
Sandra Wikman

§ 16 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet.
§ 17 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med övriga frågor.
§ 18 Val av justerare för mötet.
Till justerare valdes Lena Boström att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
§ 19 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 20 Kick-off 12 april
Förslagsvis korvgrillning i Hamptjärn. Susanne Stjernfeldt och Björn Bjuggren
ansvarar för att info kommer ut samt styr upp träffen.
§ 21 Funktionsbeskrivningsuppvisning
Mejl skickat till Robert Bohman för datum samt innehåll för en sådan träff.
§ 22 Medlemsmöte/Rasklubbsmöte
Förslag på att varje verksamhet presenteras. Förslag på datum 21 maj.
§ 23 Hemsida/Information
Framöver blir detta en stående punkt. Tanken är att vi går igenom önskvärda
ändringar på hemsidan samt annan information som vi vill ha ut.
Länkar till funktionsbeskrivning (mentalitetsflik)samt länk till hur man blir medlem
behövs på hemsidan. Vendela skickar info till webban.
§ 24 Valberedning
Valberedning saknas. Vendela kontaktar kansliet för en medlemslista. Blänkare på
hemsidan om att valberedning sökes, Vendela fixar. På kommande spanielmöte och
jaktkommitemöte tas frågan upp.

§ 25 Rapport från Verksamheterna
- Tolling har ”bygdeå-helgen” över kristihimmelsfärdsdag, ca 30 personer
anmälda.
- Spaniel vill (och får) skicka en person på funktionärs/domar- WTprovsutbildning. Spaniel har försökt byta bort sina träningsveckor i september.
Vi löser det genom att spaniel tar juli och vi i SSRK tar på oss september
utöver våra ordinarie veckor.
- Retriever. Uttagning till lag-SM är på tapeten. Susanne och Lena åker
förslagsvis på funktionärsträffen.
- Viltspårsansvarig ej närvarande.
- Utbildning. Vidare arrangemang av ev instruktörsutbildning.

§ 26 Övriga frågor
Frikstartkort, värde max 450kr. Utges av styrelsen på förslag från styrelseledamot
som ansvarar för verksamhetsgrupp.
§ 27 Nästa möte
Tar vi upp regler till årets spaniel och retriever, regler för viltspårsdomare och hur vi
ska öka tillgången på viltspårsdomare. Funktionsbeskrivning. Samtliga i styrelsen
skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde. Planeras äga rum 22/4.
§ 28 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Styrelsen tackar för mycket gott fika!

Underskrifter:
Protokollförare:

Mötes ordförande:

…………………………………………..
Vendela Jonasson

…………………………………………
Björn Bjuggren

Justerare:
………………………………………….
Lena Boström

