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

SKK

Övriga

2016-06-27
19.00
Skype
Lajla Rydberg, Anneli Jokinen, Marit Hedström, Carola
Eriksson, Chatrin Molin, Lena-Karin Bohlin, Leila
Harmsund ,Astrid Wallström
Lajla Rydberg,

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

officiella lydnadsprov förfågan från kansliet
Rep.möte, förfrågan från HS.
Beträffande SSRKs informationsmaterial
Medlemsstatistik per maj 2016
Ansökan om prov hos SBK 2017
Arbetsgruppen för en framtida retrieverklubb
Domarauktorisationer jaktprov
Domarauktorisationer jaktprov
HS-protokoll med bilagor 22&23 april 2016
HS-protokoll 14 maj 2016

2222p201P
grundläggande utbildning i föreningsteknik
Utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer
Anordna BPH för era medlemmar i sommar
SKK Play för uppfödare
BBPH
Förfrågan om att vara elev vid utställningen i juli.

§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi

§ 9 Hemsidan
§ 10 Apportören
§ 11 Sektionen

§ 12 Utbildning
§ 13 Utställning

§ 14 Retriever

§ 15 Spaniel

Mail till utst. domare
Svar till HS viltspårsansvarig från Chatrin M.
Carola rapporterar:
Carola redogör för saldo.
Alla anmälningsavgifter för utställningen i juli ej betalda
ännu.
Räkning för stambokföringsavgifter har inkommit från
SSRK gällande marsutställningen.
Lajla kollar vilka protokoll som saknas på hemsidan och
skickar till Kicki.
Manusstopp 1 augusti.
Avdelningsstyrelsen diskuterade frågan om var
anmälningsavgifterna för KM skall gå (till sektionen som
arrangerar eller till avdelningen). Lajla tar upp frågan med
SSRK:s huvudstyrelse.
Inget nytt, just nu.
NKL-internatet var mycket bra, många positiva responser.
Tankar på en upprepning nästa år finns.
Marit har bokat de åtta ringsekreterare som sakandes vid
mötet i maj. Kontrakten skickade till Kajsa H B. Adresslistan
för ringsekreterare måste uppdateras.
Marit har fått förfrågan om att vara domarelev hos Ragnhild
Uhlin. Domaren är redan vidtalad och har gett sitt
medgivande. Avdelningsstyrelsen har inget att invända mot
detta.
Lajla rapporterar:
Catering klart, Kajsa H B ansvarar för det under
förutsättning att det finns funktionärer i cafeterian från tidig
morgon.
Funkislista från Chatrin inkommen, Lajla kontaktar dem via
mail.
Alla domare inbokade på Scandic Väst, Gävle
Domarmiddag bokad.
Kommissarie är ej klart.
Styrelsen säker ok till att Annie Forsgren kan ha försäljning
på utställningen.
Retriever:
A-provskontrakt på gång.
Provledare är auktoriserade i 5 år. Astrid uppdaterar
provledarlistan.
Styrelsen beslutar att utlåning av dummies till Flatklubben är
ok.
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om WT i Ljusdal
16 juli 2016.
Tollare: Provet på gång i slutet av juli, allt under kontroll.
Inget.

§ 16 Viltspår

§ 17 Rep.möte
§ 18 Övrigt
§ 19 Nästa möte
§ 20 Mötets
avslutande

Chatrin kollar runt vilka domare som finns inom SSRK och
vilka som kan döma.
Chatrin tar reda på hur utbildning till viltspårsdomare är
upplagd.
Uttagning till viltspårs SM, en anmält intresse. Ok att skicka
den personen.
Förfrågan från HS om viltspårsresultat för finsk hund
besvarad av Chatrin. Inga resultat finns hos SSRK för denna
hund.
Supertext-app. Alla undersöker detta.
2016-08-22 19.00 Skype
Ordförande avslutar mötet.

sekreterare

Lajla Rydberg

ordförande

Marit Hedström

justerare

Anneli Jokinen

