SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2015-10-08
Plats: NCC
§§ 87- 104
Närvarande:
Björn Bjuggren
Ulrika Larefalk
Lena Boström
Vendela Jonasson
Robert Bohman

Ej närvarande:
Susanne Forsner
Britt-Marie Nordgren
Markku Haapamäki
Sandra Wikman
Gun-Marie Olofsson

§ 87 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet.
§ 88 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med övriga frågor.
§ 89 Val av justerare för mötet.
Till justerare valdes Lena att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 90 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 91 Klubbstuga
Tas upp nästa möte om ev marktillgång mm.
Björn fixar något att sätta för fönstren på stugan i Tjälen. Fortfarande har vi inte fått
tag i markägaren.

§ 92 Rapport från verksamheterna
Spaniel- Jaktprov och vattenprov gick bra. Bilder och resultat kommer snart på
hemsidan. Blir inget spaniel-wt. Ev något annat mindre arrangemang blir aktuell
under hösten/vintern.
Retriever- Ej närvarande men enligt övriga närvarande vid provet var jaktprovet fullt
både i nkl och ökl och det flöt på bra.
Utbildning-.Stort sug efter ökl och nkl kurs enligt förfrågan på facebook. Grethe
bokad för kurs i april. Vendela fortsätter kolla med Kerstin Andersson om ökl kurs.
Ekonomi – Lugnt med ekonomin.
Viltspår – 30 viltspår har gått många fler än förra året! Möte med domarna är på
gång. Ett nytt försök med att arrangera viltspårskurs till våren bör göras.
§ 93 Riktlinjer för middagar för domare
Riktlinjer är under diskussion tas upp nästa möte när vi är fler närvarande.

§ 94 Ansvarsområden
Samtliga i styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas
ut till alla i styrelsen för vidare bearbetning.
§ 95 FB-r
Barbro Marklund har tackat jag till att gå beskrivarutbildningen. Dock blir ev
utbildningen inte av pga ekonomiska skäl.
Ingen beskrivare finns för tillfället i Västerbotten i dag men mest troligt blir det ändring
på det till hösten. Fem testledare och en funktionär finns i Västerbotten. Får vi en
beskrivare kan vi arrangera funktionärsutbildning.
Robert Bohman är adjungerad till styrelsen som FB-r ansvarig. Robert kollar vidare i
rasklubbarna för att samla en kommitté för FB-r.
§ 96 Ersättningsregler för viltspårsdomare
Bordläggs till nästa möte då Gunsan är med.
§ 97 Instruktörsutbildning
Ingen instruktörsutbildare är intresserad att hålla utbildning i norr. Lena jobbar vidare
med frågan.
§ 98 Medlemsmöte
Helena kommer och pratar klickerträning dock ett annat datum blev bestämt till
onsdag 25 november.
§ 99 Hemsida/Information
Informationsflyers efterfrågas Björn kollar vad som finns centralt. Ev komplettera med
någon flyer om vilka vi i Umeå är och sysslar med.
§ 100 Apportören manusstopp
Årsmöte Torsdag 18 februari kl 19-21.
§ 101 Årets spaniel och retriever
Reglerna har setts över. Beslut tas nästa möte och de presenteras på medlemsmötet
i november.
§ 102 Övriga frågor
§ 103 Nästa möte
Planeras äga rum 18 november 18.30 på NCC.
Kalendarium och planering för 2016, förberedelse för medlemsmötet samt beslut om
statuter för årets allround retriever och spaniel.
§ 104 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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