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

SKK
Övriga
§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi

2013-04-16
19.00
Skype
Daniel Broqvist, Lajla Rydberg, Kajsa Hörberg Blom, ,
Agneta Strömwall, Lillemor Ohlsson, Kristina Jonsson,
Svante Ekström
Lajla Rydberg, Kajsa Hörberg Blom
Roland Jonsson, Elisabeth Persson, Grethe Eklund

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

Protokollsutdrag §93 HS-protokoll 2013-03-09 och 10
Protokollsutdrag §125 HS-protokoll 2013-03-09 och 10
Protokollsutdrag §142 HS-protokoll 2013-03-09 och 10
Svar på skrivelse betr. Certifiering av provledare, spaniel
Protokoll AvelsK 130128
Protokoll ExtK 130128
Protokoll m bil HS-möte 130309-10
Protokoll RJK A 130122
Protokoll RJK A 130205
Protokoll RJK B 130124
Protokoll RJK B 130221
Protokoll SJK 130130
Protokoll TJK 130227
Mejlutskick i Katalog för PC

Utställningen har gått med vinst. Kassören redogör för
kontona.
Styrelsen beslutar att Kajsa Hörberg Holm kan skaffa

§ 9 Hemsidan
§ 10 Apportören
§ 11 Sektionerna

§ 12 Utbildning

företagskort i Svenska Handelsbanken för SSRK Gävleborgs
räkning, i stället för Lillemor Ohlsson. Maxgräns för kortet
15 000kr.
Reseräkningar skickas till Lillemor.
Kicki lägger ut en länk till Studiefrämjandet.
Lajla redögör för det som skall skickas.
Träff 12 maj med sektionernas styrelser och
avdelningsstyrelsen.
Styrelsen beslutar att nästa års träff skall ligga helgen efter
funktionärsmötet.
Mail från utbildningsansvarig:
2014 Feb-Mars kommer en WT konferens att gå av stapeln i
Oslo för att få så lika regler som möjligt i Norden. Mer info
kommer.
Certifieringsinstruktörsutbildningenbildningen börjar i höst,
Grethe är anmäld. Melker är informerad och återkommer.
Annie och Björn missade gång 2 och måste komplettera den
innan de kan gå. Anmälan senast 1/6
Ev. ny diplomeringsutbildning instruktör till hösten i
Småland.
Instruktörskläder kom upp och Susanna Hultman har tagit
kontakt med Magnus Lindström som jobbar med det.
2 % av individer inom retrieverraserna kommer till start på
jaktprov, den nya funktionsbeskrivningen ska vara till hjälp
för avel på detta område. Det ska utbildas beskrivare,
testledare och funkis/figge. Ansvaret ligger i första hand hos
rasklubbarna men där det inte finns sådana får avdelningarna
ta över ansvaret.
Lotten och Marie från Jämtland/Härjedalen är färdiga
beskrivare. Har vi några kompetenta intresserade från vårt
distrikt kontaktar vi Sverker Haraldsson.
Vi fick info om Studiefrämjandet. Avdelningens och
sektionernas hemsidor ska länka deras logga på sidorna.
Alla kurser som körs är fördelaktigt att köra genom
Studiefrämjandet. Vi får både pengar och försäkring av dem.
Det finns även landstingsbidrag att söka.
Vi pratade medlemsvård, kostnader som ersätts av ssrk.
Bilkostnader, mat o fika vid prov. Hur vi ska få medlemmar
att stanna kvar.
De som inte vill tävla ska kunna bli erbjudna aktiviteter som
passar dem och deras hundar

§ 13 Utställning

Förslag från styrelsen att skapa ett register över vilka som
fått olika typer av utbildningar för avdelningens räkning.
Anmälningar har börjat komma in till juniutställningen.
Utställningsansvarig redogör för tankar kring
utställningsdatum.

§ 14 Retriever

I det närmaste klart med domare till proven.

Ansvarig rapporterade från funktionärsmötet.

§ 15 Spaniel

Ansvarig ej närvarande.

§ 16 Viltspår

Ansvarig ej närvarande.

§ 17
Funktionärsmöte

§ 18 Fullmäktige
§ 19 Nästa möte
§ 20 Mötets
avslutande

sekreterare
ordförande
justerare

Verksamhetsansvariga kommer att lägga ut rapporter
frånfunktionärsmötet på hemsidan.

Motionerna gicks igenom och diskuterades.
28/5 -2013 kl. 19.00 via Skype
Ordförande avslutar mötet.

Lajla Rydberg
Daniel Broqvist
Svante Ekström

