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

2012-11-13
19.00
Skype
Henry Carlsson, Lajla Rydberg, Ingela Olsson, Helena
Larsson, Elisabeth Persson, Kajsa Hörberg Blom
Lajla Rydberg, Ingela Olsson, Kajsa Hörberg Blom
Roland Jonsson,

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

UTG 182 - Ansökan om viltspårprov 2013
Protokollsgrupp 2012-09-01 – 02

SKK
Övriga
§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi
§ 9 Hemsidan

§ 10 Apportören
§ 11 Sektionerna
§ 12 Utbildning

Kassören redogör för kontona. Ekonomin ser bra ut.
Inga uppdateringar har skett på ett tag på grund av tidsbrist.
Diskuterades eventuell omorganisering av hemsidan för att
få in sektionerna som en del av avdelningens hemsida.
Skapa ett arkiv på hemsidan. Henry pratar med Anders om
dessa saker.
Nästa manusstopp är den 15 januari.
Gävleprovet och Bollnäsprovet ska vara med. Utställningen i
juni skall också med.
Inget
Instruktörsutbildningen har startat.
Provledar- och kommissarieutbildning i vår i Sundsvall.
Styrelsen beslutar att två medlemmar i
utställningskommittén kan gå Arrangörsutbildningen
(certifiering).

Ringsekreterarutbildning kan bli aktuell, om intresse finns.

§ 13 Utställning
§ 14 Retriever

§ 15 Spaniel

§ 16 Viltspår
§ 17 Årsmöte

§ 18 Övrigt
§ 19 Nästa möte
§ 20 Mötets
avslutande

sekreterare
ordförande
justerare

Planeringen för marsutställningen är i full gång.
Styrelsen beslutar att utställningskommittén får köpa ett nytt
partytält.
Datum för nästa års prov är inskickade till SSRK Hs.
Domare på gång.
SSRK Prov: Synpunkter skall skickas in till B-G Landin,
SSRK Hs, senast 30/11-12. Lajla mailar ut till
kommissarierna och uppmanar dem att komma in med
synpunkter på hur SSRK Prov fungerar.
Nya rosetter behöver inköpas. Vi inventerar vad som finns
till nästa möte.
Nybörjarprov har varit i Gävle.
Vattenprov har också varit.
Två prov har varit på Gyllerboda. En mycket uppskattad kurs
i samarbete med JIS hölls i samband med det sista provet.
Inget
Årsmötet kommer att hållas i Flygstaden, Söderhamn. Lajla
bokar.
Elisabeth kontaktar Lena Arvidsson om hon kan sitta
mötesordförande.
Arbetsgrupper: Avdelningen diskuterar det framtagna
omorganisationsförslaget (bilaga till protokollet). Lajla
mailar ut förslaget till sektionerna.
8 januari 2013
19.00 via Skype
Ordförande avslutar mötet.

Lajla Rydberg
Henry Carlsson
Elisabeth Persson

