SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN
Protokoll från styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:
Från sektionen:
Förhinder:
Adjungerad:
§1
§2
§3
§4
§5
Skrivelser
§ 6 Inkomna

2015-08-27
15.00
Jössebo
Lajla Rydberg, Anneli Jokinen, Marit Hedström, Carola
Eriksson, Astrid Wallström Brita Rydbäck,
Lajla Rydberg,
Elisabeth Persson Ulrika Wermelin Kristina Bolin,

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till justerare utsågs Brita Rydbäck
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll lades till handlingarna
Uppdragslistan gicks igenom

SSRK

Medlemsstatistik per 2015-07-31
Protokoll HS konstituerande möte 2015-05-24

SKK

Utställningskommitténs funktionärsstipendium
SKKs ställningstagande rörande WDS 2019

Nyhet Utställningskommitté juni 20
Övriga
§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi

§ 9 Hemsidan

§ 10 Apportören
§ 11 Sektionen

I dagsläget finns en god vinst från utställningen, med
reservation för icke inkomna fakturor.
Swish har införskaffats för inbetalningar till avdelningen.
Numret är: 1235278395
Kicki påminner om att meddela vilket gammalt material som
skall tas bort. Diskuterades Kickis förslag om någon form av
till exempel fototävling. Styrelsen är mycket positiva till
detta och föreslår årstidsfototävling.
Nästa manusstopp är den 15 oktober.
Styrelsen diskuterade inventarielistorna och att de bör
uppdateras varje år. Brita och Lajla letar i sina datorer efter
de inventarielistor som gamla styrelsen sammanställde.

§ 12 Utbildning

§ 13 Utställning
§ 14 Retriever

§ 15 Spaniel
§ 16 Viltspår
§ 17 Övrigt
§ 18 Nästa möte
§ 19 Mötets
avslutande

Frågan om viltfrysar i Hälsingland togs upp.
Eventuell träningsgrupp i södra Hälsingland togs upp. Anneli
undersöker detta närmare.
Anneli känner sig osäker på vad hon skall göra som
utbildningsansvarig och efterlyser idéer. Förslag att Anneli
tar kontakt med utbildningsansvariga i närliggande
avdelningar.
Lugnt just nu.
Klart med ridhuset för marsutställningen.
Ett par domaråterbud på grund av sjukdom.
A-provet har 13 startande.
Domare för 2016 klart så när som en.
Alftaprovet återkommer nästa år.
Gävleborg fick en hedrande tredje placering på Lag-SM för
retriever.
Tollare:
Stort tollingprov har även i år genomförts i skogarna norr om
Sandviken. Stort deltagande, startande kom ända från
Tyskland.
Styrelsen diskuterad frågan om att eventuellt adjungera en
tollaransvarig. Lajla tar upp frågan med Lena Fjellstedt på
nästa sektionsmöte.
Ansvarig ej närvarande.
Ansvarig ej närvarande.
Ulrika Wermelin representerade Gävleborg i SM i viltspår
och fick en hedrande femte placering.
Inget
7/10 kl.19.00 via Skype
Ordförande avslutar mötet.
.
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Brita Rydbäck

