SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2019-01-16, kl 18.30

§ 1 Mötets öppnande
Björn förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan några ändringar.

§ 3 Val av justerare för mötet
Matilda valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötes protokoll
IdaMaria tar fram offert på profilkläder till nästa möte. De plagg vi är intresserade av är keps,
väst och byxor. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser
Vi diskuterar de inkomna skrivelserna. Skrivelserna läggs till handlingarna.

§ 6 Rapporter från verksamheterna
Kort genomgång av verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för 2019. Utförlig rapport
kommer i hanlingarna till årsmötet.

Ekonomi
Genomgång av preliminärt resultat för hela sektionen och respektive verksamhet, samt
balansrapporten. Ekonomin är fortsatt god i sektionen.

Spaniel
Nybörjarprovet som skulle hållas hösten fick för få anmälda, trots en kursdag innan för att få fler
att våga anmälda till provet. Kursdagen blev väldigt lyckad med många intresserade.

Inför verksamhetsåret 2019 planeras det att arrangeras kursdagar med tema workingtest, två i
maj och två i juni, för att peppa ekipage att delta på ett WT 17 augusti.
Finns planer på att kunna arrangera ett fältprov, hur detta kan genomföras behöver undersökas
mer.

Retriever
Ingen rapport.

Tollare
Under 2018 arrangerades det en nybörjarkurs i apportering följt av en fortsättningkurs.
En öppen träning har erbjudits, och flera träningsträäfar under året. Ett tollingjaktprov har
genomförts.
Det finns planer på flera kurser och prov för kommande verksamhetsår.

Viltspår
Trots det varma vädret denna sommar har det arrangerats många rörliga prov samt två
ordinarie prov. Västerbotten hade en deltagare i viltspårs SM. Det har även skapats en
viltspårskommité som tar hand om större arrangemang.
Under nästa verksamhetsår kommer det arrangeras rörliga prov som vanligt samt två ordinarie
prov. SSRK Västerbotten och SSRK Norrbotten kommer tillsammans arrangera viltspårs SM
2020.

FBR
En funktionärsutbildning hölls under sommaren. I övrigt har det varit ett väldigt lugnt år, inga
beskrivningar genomfördes.

Utställning
Umeåsektionen kommer fortsättningsvis arrangera utställning vartannat år. Vartannat år
kommer Skellefteåsektionen hålla i utställningen. Umeåsektionen är ansvarig 2019 och
arrangerar då tillsammans med Västernorrland vilket gör att vi kan göra ett större arrangemang
och mycket draghjälp i planeringen. Det kommer behövas många funktionärer och det finns
planer på att ha en handlerkurs för att locka funktionärer.
Det finns idéer på att arrangera en inofficiell utställning i Umeå 2020.

Info/hemsida
Hemsidan låg nere under en dag, men är nu uppdaterad till ny version för att fungera felfritt
framöver. Under kommande verksamhetsår kommer det arrangeras återkommande
fototävlingar med olika teman.

Utbildning
Vi har fått in önskemål på kurser av medlemmar, IdaMaria kontaktar våra instruktörer och kollar
vilka som är intresserade av att hålla kurser under 2019.

§ 7 Viltspårs-SM 2020
Planeringen inför viltspårs-SM som arrangeras tillsammans med SSRK Norrbotten har kommit
igång.

§ 8 Fristartskort
Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 9 Instruktörspoäng
Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 8 Planering av årsmötet 2019-02-28
IdaMaria lägger ut på hemsidan att vi söker styrelsefunktionärer för att få ihop en styrelse under
kommande verksamhetsår.
Alla verksamheter ska skicka in sina verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner till
sekreteraren innan januaris slut.
En kallelse läggs upp på hemsidan minst två veckor innan årsmötet.

§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§10 Nästa möten
Inget nytt möte planeras in före årsmötet.

§ 11 Mötets avslutande
Mötets ordförande tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat.

