Protokoll Skellefteåsektionen 2012-12-04
Kl 17.30 på Dahl´s
Närvarande: GB, IB, JM,DS, DB, SJ
Meddelat förhinder: LS, AK, MK
1. Mötets öppnande
IB förklarade mötet öppnat
2. Dagordningen
Dagordningen fastställdes.
3. Val av Justerare
Till justerare valdes DS jämte ordförande.
4. Föregående protokoll
IB läste upp. Protokollet lades till handlingarna.
5. Kassarapport
GB meddelade att allt ser bra ut. Betalningar för ridhuset kommer in.
Klubbstugan… Vi har haft inbrott. Det är polisanmält och försäkringsbolaget är meddelat.
Dörren bröts upp och samtliga änder och en fodertunna(tom) stals. Dörren måste lagas. DS
har köpt in ett hänglås så vi kan låsa stugan tills att detta är gjort. En del städning måste
göras då de rev omkring med en del saker. Nytt vilt måste köpas in…
6. Inkommet
Allt inkommet är utmailat.
7. Retriever
Viltinköp då vårt vilt har blivit stulet…
Diskuterades hur många prov samt hur mycket vilt som skulle behövas.
Beslut: IB köper in 80 st änder och 30 st fasaner till klubben.
Beslut: Vi kör ett dubbelprov till sommaren, inget särskilt på våren.
Diskussion om vilka klasser vi ska ha på provet. Inget beslut fattades men förslaget blev. Öklekl samt nkl-ekl.
Domarfunderingar. Det beslöts att SJ skulle fråga följande domare.(Skrivna i
prioriteringsordning)
Anita Norrblom, Reine Hansson, Leif Gustavsson, Roger Westerman, Lasse Jonsson, Kicki
Pilenås, Åsa Wikström, Kurt Lundström, BG Landin, Sven Ludvigsson
För -14 tillfrågas även Ola Thunberg.
8. Spaniel
Ett vattenprov planeras till hösten samt ett B-prov (grundprov) i samarbete med Umeå.

9. Viltspår
Provperiod nästa år 1/5 -31/10
10. Kurser
Annons ang. instruktörsutbildning utsatt på hemsidan. Inga intresserade har anmält sig. SJ
tillfrågar Malin om intresse finns. Om vi får någon intresserad skickas personen till
utbildningen i Luleå.
Provledarutbildningen. SJ jagar på Barbro.
11. Utställning
En annons från Britt- Marie har kommit till Ingrid. Den ska ut på hemsidan.
Ett upptaktsmöte måste hållas inför arbetet med utställningen och planeras in i början av
januari. IB kallar.
12. Hemsidan
Bra och fint uppdaterad. Annonsen om utställningen kommer.
13. Övriga frågor.
Valberedningen.
Följande personers mandat går ut i år. IB, SJ, DB och LS.
DB har sagt att han ställer upp till omval, övriga väljer att ta en paus från styrelsearbetet.
SJ frågar MK om hon kan tänka sig att ta över IB´s roll.
SJ frågar Malin G om hon kan tänka sig vara ledamot i styrelsen.
DB+DS frågar Eva L om hon kan tänka sig vara ledamot i styrelsen.
Årsmötet hålls torsdagen den 7 februari 2013 kl. 18.30
14. Nästa möte
Uppstartsmöte inför utställningen. IB kallar.
15. Mötets avslutande
IB förklarade mötet avslutat.
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