Protokoll SSRK Umeåsektionen
styrelsemöte
2020-06-16 kl 18.30
Närvarande: Björn Bjuggren, IdaMaria Harnesk, Kerstin Abbing, Julia Källestedt,
Marika Johansson, Susanne Stjernfeldt, Helena Tilly.

§ 1 Mötets öppnande
Björn Bjuggren förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget stort hundevenemang och
kompetensutveckling.

§ 3 Val av justerare för mötet
Julia Källestedt valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötes protokoll
Läses upp och läggs till handlingarna. Tillägg till protokollet stort hundevenemang
och kompetensutveckling.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser
Vi går igenom inkommande skrivelser.

§ 6 Rapporter från verksamheterna, både genomförd
och planerad verksamhet
o Ekonomi - Inget nytt att rapportera.
o Spaniel - Avvaktar beslut om jaktprovet kan genomföras. Ordnas en
del aktiviteter för spaniels i privat regi.
o Retriever - Umeå har i dagsläget ingen retrieverdomare på nära håll
som kan tas in till provet. Retrieverprovet i höst ställs därför in.
o Tollare
- Avvaktar beslut om att genomföra tollingjaktprov.
Träning i liten skala förekommer i privat regi.
o Viltspår - Inget nytt att rapportera.
o FBR - Finns idéer kring att arrangera beskrivningar och
informationstillfällen framöver.

o Utställning - Inget nytt att rapportera.
o Utbildning - Siktar på att genomföra endagskurs och grundkurser
o Info/hemsida - Inget nytt att rapportera.

§ 7 Fysiska verksamheter. SKKs regler enligt
CS-beslut. Hur ska vi tänka framöver med våra
träningar, kurser, prov?
Regeln om att inte resa mer än 2-timmar från hemmet för att delta på prov/träningar
gäller än enligt SKK beslut. Björn Bjuggren meddelar att SKK anslutna
organisationer har skickat skrivelser till SKK om önskan att släppa på dessa regler.
SKK:s riktlinjer gör att vi i dagsläget inte har möjlighet att arrangera prov.
Styrelsen beslutar:
Prov - Spaniel, tolling och retrieverprov pausas tills vidare och kan vara aktuella att
genomföra om restriktionerna från vår huvudorganisation ändras.
Viltpårsprov får arrangeras då de kan genomföras inom gällande riktlinjer.
Öppna träningskvällar - Får arrangeras i klubbens regi om de som arrangerar
träningarna tar anmälningar i förväg och gör en riskbedömning inför genomförandet.
SSRK tar på sig att sköta information och anmälningsförfarande vid de första
tillfällena. Julia Källestedt är samordnare för kvällarna.

§ 8 Båtansvariga i retriever-, spaniel- och
tollargrupperna. Skapa intern internetgrupp? För att
grupperna ska kunna ha koll på var båtarna är när
man vill använda dem.
Alla grupper ska utse en båtansvarig som ingår i en intern båtgrupp vars syfte är att
gemensamt hålla koll på sektionens båtar.

§ 9 Hur ser ni på behovet av en digital kalender för vår
verksamhet, hur öppen ska den i så fall vara?
Informationsansvariga ska skapa en ny digital kalender för sektionens verksamheter
som kan ligga på sektionens webbsida. En person i respektive verksamhet ska ha
skrivrättigheter i denna kalender.

§ 10 Instruktörspoäng, Djurmagneten fortsätter
samarbetet
Björn Bjuggren informerar om att det samarbete SSRK Umeåsektionen haft med
Djurmagazinet i Umeå fortsätter även nu när butiken bytt namn till Djurmagneten.

§ 11 Övriga frågor
Stort hundevenemang - Styrelsen är positiv till att delta på arrangemanget men
behöver mer information om upplägg och kostnader för att kunna ta något beslut i
frågan. Björn Bjuggren får i uppdrag att ta reda på mer information om
evenemanget.
Kompetensutveckling - Ingen ansökan har kommit in. IdaMaria Harnesk, Helena Tilly
och Kerstin Abbing får i uppdrag att lägga ut lämplig information om detta i våra
kommunikationskanaler.
Videomöten - Julia Källestedt föreslår att styrelsen ska ha våra möten på videolänk
framöver, vi provar det nästa gång.

§ 12 Mötets avslutande
Björn Bjuggren tackar för engagemanget och avslutar mötet.

