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

SKK

2014-08-26
19.00
Skype
Lajla Rydberg, Lillemor Ohlsson, Daniel Broqvist Brita
Rydbäck, Elisabeth Persson, Anneli Jokinen
Lajla Rydberg,
Agneta Strömwall, Kristina Jonsson, Grethe Eklund
Inga
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till justerare utsågs Lillemor Ohlsson
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll lades till handlingarna
Uppdragslistan gicks igenom

Medlemsstatistik per 2014-04-30
Protokoll från HS möte 2014-04-12
Protokoll från Viltspårkommittén 2014-04-06
Medlemstatistik per 2014-05-31
Avauktorisation viltspårsdomare
Minnesanteckningar Representantskapsmötet 17-18 maj
Remiss inför regelrevidering Spanielprov 2017
Medlemstatistik per den 2014-06-30
Medlemstatistik per den 2014-07-31
Inbjudan Diplomeringsutbildning instruktör
A-prov i Norge.
Utställningsprogram 2016
Protokoll från Spanielkommittén 2014-05-01
Bilaga 1, 2, 3 till Protokoll SJK 2014-05-01
Protokoll från HS möte 2014-05-17
Nyheter från SKKs Utställningskommitté: Ladda ner ditt
CACIB online
Auktorisationer Exteriördomare
VIKTIGT angående den nya reviderade upplagan av SRDBSI!

Inbjudan till utbildning för ordf, sekr, kassör
Protokollsutdrag nr 3/ 2014
Artikel från SKK Jakthundskommittén
Hamiltonplaketten 2015
SKKs Förtjänsttecken 2015

Övriga

§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi
§ 9 Hemsidan
§ 10 Apportören
§ 11 Sektionerna

§ 12 Utbildning
§ 13 Utställning

§ 14 Retriever

Svenska Brukshundklubben: Inbjudan till
regelrevideringskonferens
Från Ungdomskommittén: Träff med Anita Norrblom, se
hemsidan.
Svar på remissen ang. regelrevidering spaniel
Lillemor rapporterar om de olika projekten.
Kicki inte närvarande, men allt fungerar som det ska. Daniel
kollar upp om blänkaren om att vi söker utställningsansvarig
finns på hemsidan.
Manusstopp den 15 oktober (marsutställning, årsmöten skall
med då).
Gällande inventarierna från Hälsingland så har Christer
Harmsund hämtat de dummys som ska knytas till prov samt
tält och övrig utrustning. Även de dummys som ska vara till
träningsgrupperna har hämtats av honom.
Materialet finns nu hos Astrid Wallström.
KM i G-sektionen.
Lajla kontaktar Annie om aktivitetsgruppen.
Ansvarig ej närvarande. Ingen kurs i samband med A-provet.
Utskicket angående utställningsansvarig har skickats ut till
medlemmarna. Ännu ingen respons på detta.
Styrelsen diskuterar organisationen av
utställningsverksamheten. Utställningsansvarig kommer att
närvara vid g-sektionens nästa styrelsemöte och presentera
sin tankar kring detta.
.
Rapport från Agneta i juni:
Jag har beställt tomhylsor från Gyttorp. De finns här i
Barkhyttan. Lillemor har säkert fått räkningen.
Har så gott som klart med domare för 2015. Väntar på
besked från en domare, sedan är alla klara.
Överenskommelse skrivits med Henry om A provet den
140831. Avtal med domare skickat. Väntar på svar från
Reine. Har fått muntligt ja. Klart med Jenny. Inskickat på
SSRK Prov för översyn innan det kan läggas ut. Väntar på
svar.
Rapport från Agneta i augusti:
Jag vill meddela att jag har klart med alla påskrifter från

domarna till 2015.
Jaktproven: Alfta hade väldigt få hundar till start.
Hofors har fullt i NKL & EKL men inte för två dagar i ÖKL.
Förlängt till 27/8.

§ 15 Spaniel

Nybörjarprov och vattenprov genomfört. Många ekipage
kom till start.

§ 16 Viltspår

Från Daniel i juni:
Vi har avverkat 4 eller 5 (jag har ej fått alla protokoll)
hundar på prov. uttagningen till viltspår sm vanns av Annelie
Jokinen med Reedsweepers Red Dragon. Endast två hundar
kom till start p.g.a. strykningar av övriga. Totalt var ca 7
ekipage intresserade. Samtliga av dessa var välmeriterade.
Anneli Jokinen slutade på 8:e plats.

§ 17 Rep.möte

Från Daniel i juni:
Representantmötet: Hela mötet handlade om
organisationsutredningen och hur vi ska strukturera SSRK I
framtiden. Några förslag togs fram och diskussionen var
faktiskt ganska intressant.
I övrigt var det inget att rapportera om, tydligen ganska stora
motsättningar inom SSRK HS framförallt mellan
utbildningsansvariga och jaktretrieveransvarig.
Inga

§ 18 Övrigt
§ 19 Nästa möte
§ 20 Mötets
avslutande
sekreterare

2014-10-07 kl.19.00 via Skype
Ordförande avslutar mötet.
Lajla Rydberg

ordförande

Daniel Broqvist

justerare

Lillemor Ohlsson

