Protokoll från styrelsemöte
SSRK Skellefteåsektionen
Datum: 2013-08-21

Plats:

Dahls

Närvarande:
Gunhild Björne (GB)
Ingrid Björne (IB)
Daniel Stenborg (DS)
Malin Gustafsson (MG)
Maria Kuusela (MK)
Jonas Möller (JM)

§ 1

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 3

Val av protokolljusterare
MG – protokollförare. IB jämte ordförande justerar.

§ 4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och vissa påpekanden gjordes.
Verkar som om SSRK inte har någon alkoholpolicy. Ska sektionen göra en egen?
Införskaffandet av kepsar sker först våren 2014.
Samarbetet med Åbyn/Byske bordlades till våren 2014.




§ 5

Inkomna skrivelser
All inkommen post har mailats ut till styrelsemedlemmarna.

§ 6

Kassarapport
Vi har ca 95´000 kr i kassan. Utställningen i maj gav ca 20´000 kr.

§ 7



Retrieveransvarig
Working test preliminärt den 6 oktober 2013.
Jaktprov 2014 dubbelprov blir den 26-27 juli. GB bjuder in domarna och frågar
samtidigt om de kan tänka sig att ha kursverksamhet. Vilka klasser?
Jaktprovet 2015 ska bestämmas ett datum innan nyår.
Särskilt prov arrangeras under v.40. Alla klasser. Nybörjare prioriteras. JM frågar
domarna när de kan.




§ 8

Spanielansvarig
Det planeras ett Nybörjarprov B-prov den 12 oktober tillsammans med
Umeåsektionen.

§9

Utbildningsansvarig
Fortbildning för provledare, retriever ska arrangeras under vintern. IB pratar med Erik
och meddelar datum till nästa möte.
Kommande kurser finns på Sfr:s sida.



§ 10



Utställningen
MK pratar med Lena om ringsekreterarna till utställningen 17 maj 2014.
Ansökan till Royal Canin skjuts på till nästa möte.

§ 11


Viltspårsansvarig
Ordinarie prov kommer att ordnas under 2014 för att se om vi får fler som vill gå
viltspårsprov. I samband med det ordinarie provet gör man ett lite ”jippo”.
Spårtävlingen ”Utmaningen” som arrangerades i år var uppskattad.


§ 12



§ 13





Apportören.
Vi ska göra en utställningsannons som skickas till Apportören den 15 oktober och den
15 januari.
Vi kommer även att göra en jaktprovsannons för jaktprovet den 26-27 juli 2014. Den
skickas till Apportören den 15 januari och den 15 april.
Övriga frågor
Inomhusträning i ridhuset kommer det att bli. Från den 3 november till mars 2014.
Medlemmar i SSRK betalar 500 kr och icke medlemmar 700 kr. Första gången (3
november) kommer det inte att kosta något. IB lägger ut detta på hemsidan.
Nya styrelsemedlemmar i avdelningen Västerbotten. Alla funderar på vilka som kan
tänkas vara med?
Samarbetat med Åbyn-Byske. Hundloppis? Rallylydnad, Viltspår? Efter utställningen i
maj. Hur passar det för Åbyn-Byske? Var ska vi vara? Bergsbyn? MG kollar med
Åbyn-Byske angående datum. Återkommer till frågan på nästa möte.

§ 14

Nästa möte
Nästa möte blir den 1 oktober kl.18:00

§ 15

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

Protokollförare:
Malin Gustafsson

Ordförande:
Maria Kuusela

Justerare:
Ingrid Björne

