SSRK Umeåsektionen
Styrelsemöte 2020-10-28, kl 19.00
Närvarande: Björn Bjuggren, IdaMaria Harnesk, Helena Tilly, Matilda Adolfsson, Susanne
Stjernfeldt, Kerstin Abbing, Julia Källestedt, Ann-Catrin Grönlund, Marika Johansson.

§ 1 Mötets öppnande
Björn Bjuggren förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av justerare för mötet
Helena Tilly valdes till justerare.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
●
●
●

IdaMaria Harnesk, Helena Tilly och Kerstin Abbing får i uppdrag att lägga ut lämplig
information om kompetensutveckling i våra kommunikationskanaler.
Informationsansvariga ska skapa en ny digital kalender för sektionens verksamheter.
Matilda Adolfsson har tagit fram information om roll-up. Styrelsen beslutar att beställa en
roll-up som är lämplig för inomhusbruk och en för utomhusbruk. Styrelsen ger Matilda
Adolfsson i uppdrag att beställa dessa.

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser
●
●

Års- och fullmäktigemöten under 2021. Det finns en avrådan från fysiska årsmöten och
det kommer gå att få dispens
SKK tipsar om att genomföra exteriörbeskrivning nu när det är svårare att anordna
utställningar på grund av rådande pandemi. Vi ska göra en intressekoll hos våra
medlemmar för exteriörbedömning. IdaMaria Harnesk får i uppdrag att lägga upp en
förfrågan i våra kommunikationskanaler, intresseanmälningar ska mailas till
exteriöransvarig.

●

SKK lättar på restriktioner. Inga ytterligare restriktioner ska gälla personer ur riskgrupp
än de som gäller samtliga personer i Sverige.

Skrivelserna läggs till handlingarna.

§ 6 Rapporter från verksamheterna
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god i sektionen.

Spaniel
Inga planerade aktiviteter i dagsläget.

Retriever
Datum för prov under 2021 måste beslutas inom kort för att boka domare i tid.

Tollare
Ett 2-dagars prov genomfördes tidigare i höstas. Inga fler planerade aktiviteter i dagsläget.

Viltspår
Genomfört flera rörliga prov under säsongen och ett ordinarie prov i Kroksjö. Inga fler aktiviteter
planerade i höst.

FBR
Funktionsbeskrivning-retriever genomfördes i Vännäs den 17 oktober. Det beskrevs 3 tollare, 2
labbar, 2 golden och 1 flat.

Utställning
Planeringen med utställningen 2021 pågår. De flesta domare är klara.

Info/hemsida
Inget att rapportera.

Utbildning
Under hösten har det genomförts två uppskattade kurser. En jaktkurs med Helena Tilly och en
jaktlydnadskursen med Jonas Granström.

§ 7 Behov av provledare? Utbildningsbehov?
Denna fråga bordläggs till ett separat möte.

§ 8 Utställning 2023, jubileumsutställning i samarbete med
Skellefteåsektionen
Detta är en 2-dagars utställning för att fira att avdelningen fyller 50 år. Planering är i ett tidigt
stadie. Båda utställningsdagarna blir på samma plats. Styrelsens förslag på lämpliga platser i
Umeå och Skellefteå med omnejd kan mailas till Matilda Adolfsson. Våra rasklubbar kommer
engageras i att hitta funktionärer till utställningen.

§ 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 innan årsskiftet.

§ 10 Kommande möte
Ett förslag på aktivitet till kommande medlems- eller årsmöte är att arrangera en fotosession för
medlemmarnas hundar. SSRK Umeåsektionen kommer inte hålla något medlemsmöte innan
årsskiftet på grund av rådande pandemi.
Nästa styrelsemöte är 3 december.

§ 11 Övriga frågor
Forslunda
Styrelsen beslutar att genomföra hundträningar på Forslunda under vinterhalvåret. Susanne
Stjernfeldt får i uppdrag att boka tillfällen. Avgiften för att delta på öppna träningar är 20 kronor.

Frågor till avdelningens styrelsemöte
Frågor till avdelningens styrelsemöte diskuteras och Björn Bjuggren tar med sig dem.

Avtackning
Julia Källestedt flyttar hem till ort i södra Sverige och vi tackar henne för ett gott arbete,
engagemang och idérikedom i SSRK Umeåsektionens styrelse.

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

