PROTOKOLL för SSRK – Skellefteåsektionen

Datum 2015-12-09 Plats: Hotell Aurum, Skellefteå
Närvarande:
Ingrid Björne (IB)
Gunhild Björne (GB)
Peter Burström (PB)
Sara Nyström (SN)
Carola Bergström (CB)
Yvonne Bergström (YB)
Daniel Brännström (DB)
Daniel Stenborg (DS)
1§ Mötets öppnande – Ordförande förklarade mötet öppnat
2§ Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes
3§ Val av justerare – IB
4§ Föregående protokoll – Till handlingarna
5§ Kassarapport – Stabilt, inget att anmärka.
6§ Inkommet (från HS, avdelning samt övrig post) – Inkommen post utsänd till samtliga.
7§Utställning – SJ ansvarar för det praktiska pappersarbetet kring utställningen i maj 2016.
8§ Retrieverjaktkommittén – Börja boka domare inför kommande års prov, förslag på
domare är Willy Gustafsson, Lasse Johnsson, Anita Norrblom.
9§Spanieljaktkommittén – Inget dagsaktuellt.
10§ Viltspårkommittén – Inget dagsaktuellt.
11§ Utbildning –
 Boka ”Rent Av” under vårterminen (fram till slutet på mars) onsdagar 18-20.00.
 I februari håller SJ nybörjar- och fortsättningskurs i rallylydnad. Efter att dessa är
avslutade startas en tävlingslydnadskurs upp samt ännu en rallylydnad nybörjare då
intresset har varit stort.
 GB bokar flyg för Lisa Falck. Det diskuterades också vilken avgift som ska tas för
åhörare och som förslag lades fram 500 kronor.
 SJ frågar Willy om intresse att hålla kurs måndag/tisdag efter jaktprovet.
 SJ pushar på VBKK att vi får hålla en ringsekreterarkurs i Skellefteå.
12§ Hemsidan – Oförändrat. Träningsmenyn ska uppdateras och en mobilvänlig sida ska
skapas när tid ges.

13§ Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse, SJ skickar underlag till SN. Sektionens styrelse
förblir densamma som 2015. Årsmötet hålls den 7 februari 2016 och IB ska undersöka om
hundfysiologen Tomas vill hålla en föreläsning inom ämnet massage och träning i samband
med detta.
14§ Övriga frågor – PB ska se över att få mattor till ”Rent Av” inför nästa säsong.
15§ Nästa möte - Strax före årsmötet i februari. Förslagsvis kl 17.00.
16§ Mötets avslutande – Ordförande förklarar mötet avslutat.
Protokollförare:
Sara Nyström

Ordförande:
Peter Burström

Justerare:
Ingrid Björne
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