Protokoll
SSRK Skellefteåsektionen

Datum:

2014-10-29 Plats: Hjorten

Närvarande:
Gunhild Björne (GB)
Ingrid Björne (IB)
Malin Gustafsson (MG)
Susanna Johansson (SJ)
Peter Brännström (PB)

§ 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
Lades till handlingarna

§ 5

Kassarapport
Årets resultat ser ut att bli en vinst på ca 112 000 kr.

§ 6

Inkomna skrivelser
Fått ett brev angående viltspår. SJ svarar personen att är välkommen som
viltspårsansvarig.

§ 7

Utställningen
Annonsen inskickad till apportören för våren 2015.
Årets utställning gick med vinst.
Årets utställning genomfördes med bravur trots att förarbetet var struligt.

.
§ 8






Retrieveransvarig
Jaktprovet genomfördes till alla deltagare nöjdsamhet trots 30 graders värme
Förslag om att ha ordinarie jaktprov den 22-23 augusti 2015. Nybörjar- och
öppenklass.
Förslag om elitprov den 18-19 juli 2015SJ och IB kollar om domare
Särskilda prov beslutas om senare
Natt WT kommer att bli den 13 juni 2015



Spanielansvarig
Ingen ansvarig närvarande





Viltspårskommittén
Några ekipage kvar. Försöker beta av dessa innan snön kommer.
Bestämda provdagar 2015. Se hemsidan för mer information.
Spårmästaren blir även nästa år. Kommer information senare




§9

§ 10

§ 11





Utbildning
Ridhuset är bokat på söndagar mellan 10:00-12:00 från den 2 november.
500 kr för medlemmar och 700 kr för övriga.
SJ kommer att starta upp en apporteringsträningsgrupp via studiefrämjandet. Man
betalar per gång.
Malin kollar upp vad Elsa Blomster kostar att ta upp.
Funktionärsutbildning?
Funktionsbeskrivning under våren?



Hemsidan
. Glöm inte att skicka in resultat och bilder.





§ 12

§ 14

Övriga frågor
Årsmöte blir den 8 februari 2015.Lokal meddelas via hemsidan.

§ 15

Nästa möte
Blir den 8 december kl 18:00. Lokal meddelas senare

§ 16

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

Protokollförare:
Malin Gustafsson

Ordförande:
Susanna Johansson

Justerare:
Ingrid Björne

