SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2020-03-26, kl 18.30
Närvarande: Björn Bjuggren, Kerstin Abbing, IdaMaria Harnesk, Helena Tilly, Ann-Catrin
Grönlund
Frånvarande: Matilda Adolfsson, Susanne Stjernfeldt, Julia Källestedt, Marika Johansson

§ 1 Mötets öppnande
Björn förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett tillägg att diskutera provledarutbildning som en övrig fråga.

§ 3 Val av justerare för mötet
Ann-Catrin Grönlund valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

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

§ 6 Rapporter från verksamheterna
Öppna träningar
SSRK Umeåsektionen har arrangerat flera uppskattade öppna träningar under våren.
Träningarna har varit välbesökta av våra medlemmar.

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god i sektionen.

Spaniel
Vi arrangerar ett Vattenprov och ett Nybörjarprov B.

Retriever
Ingen rapport.

Tollare
Ingen rapport

Viltspår
Ingen rapport

FBR
Ingen rapport

Utställning
Ingen rapport, ingen utställning detta år.

Info/hemsida
Ingen rapport.

Utbildning
Vi har planerat en jaktlydnadskurs, en grundläggande apporteringskurs och en endagars
jaktkurs under våren.

§ 7 Viltspårs-SM 2020
Rapport kommer på mail till styrelsen.

§ 9 Beslut i utbildningsfrågor, inställt föredrag
Styrelsen beslutar att inte genomföra den planerade jaktapporteringskursen på avancerad nivå
med anledning av rådande situation med covid-19. Samma gäller med den planerade
föreläsningen som skulle hållas i samband med denna kurshelg.

§ 10 Fristartskort
Styrelsen beslutar att göra om fristartskortet till ett presentkort på Djurmagazinet för att fler ska
kunna nyttja det. Detta presentkort kommer delas ut till alla funktionärer. Ansvarig för aktiviteten
meddelar kassören hur många presentkort som behövs.

§ 11 Instruktörspoäng
Vi diskuterar tidigare beslut om instruktörs poäng. Vi diskuterade även att öppna upp
möjligheten för engagerade att ansöka om att åka iväg på kurser och andra aktiviteter. Kerstin
Abbing och Helena Tilly tar fram ett förslag på hur ansökan kan se ut och presenterar på nästa
styrelsemöte.

§ 12 Mötesdatum för 2020
Vårens mötesdatum blir följande: 5/5, 16/6, 19/8, 6/10, 19/11 (medlemsmöte)

§13 Fördelning av ansvar för öppen träning under
barmarkssäsongen
Maj/Juni - Spaniel 13/5, 27/5 3/6 17/6, Tollare 6/5, 20/5, 10/6, 24/6
Juli - Labradorklubben
Augusti - Goldenklubben
September - Flatklubben

§ 14 Övriga frågor
Provledare
Vi behöver utbilda fler provledare b-prov retriever. Vi ska kolla upp om provledare som inte gått
aktuell utbildning kan få fortsatt dispans om den planerade utbildningen i Skellefteå blir inställd
pga restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19.

§ 15 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla som deltagit på mötet och förklarar mötet avslutat.

