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§ 6 Inkomna
SSRK

SKK

2013-11-09
10.00
Röstberg & Bengtsson, Kryddstigen 16, Gävle
Daniel Broqvist, Lajla Rydberg, Lillemor Ohlsson, Kristina
Jonsson, Kajsa Hörberg Blom, Agneta Strömwall, Grethe
Eklund
Lajla Rydberg, Kajsa Hörberg Blom
Roland Jonsson, Svante Ekström, Elisabeth Persson
Inga
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till justerare utsågs Agneta Strömwall
Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna Årsmötet
och Planering 2014
Föregående protokoll lades till handlingarna
Uppdragslistan gicks igenom

Inbjudan till Diplomeringsutbildning i Småland
Information om ansökan om utställningsprogaram för 2016
Viltspårsverksamheten 2014
Förändringar i rutinerna för resultatrapportering av
Utställnings- och Viltspårsresultat
Protokollsutdrag §376 HS-möte 2013-08-31--09-01
Protokollsutdrag §387 HS-möte 2013-08-31--09-01
Protokollsutdrag §397 HS-möte 2013-08-31--09-01
Protokollsutdrag §398 HS-möte 2013-08-31--09-01
Påminnelse - Viltspårsverksamheten 2014
Medlemsstatistiken per 2013-10-09.
Viltspårarrangemang inom SSRK
Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer på Öster
Malma 12-13 april, 12-13 okt 2013
Ny bok om hundavel
Information till de klubbar som arrangerar lydnadsprov
Nya funktionärer och arrangörer av BPH sökes av SKK
Kurs för blivande CUA, Certifierade Utällnings Arrangörer
Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare
Information om förändringar i kursmaterial för SKKs

uppfödarutbildning (Avelsboken)
Info betr SKK CS beslut om att införa utställningsförbud för
kastrerade hanhundar fr o m 2017-01-01
Stipendium för funktionärer inom SKKs
jaktprovsverksamhet
SKKs senaste Nyhetsbrev
Auktorisationer exteriördomare

Övriga
§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi

§ 9 Hemsidan
§ 10 Apportören
§ 11 Sektionerna

§ 12 Utbildning

§ 13 Utställning

§ 14 Retriever

Till Skattemyndigheten från kassören angående Södra
Hälsingland sektions aveckling.
Kassören går igenom projektresultaten, resultatrapport och
balansrapport.
Avgift för kurs som gått in till Hälsinglands sektion skall
överföras till avdelningen.
Styrelsens beslutar att framlägga ett eget förslag till årsmötet
angående den ekonomiska fördelningen gällande officiella
jaktprov.
Allt väl. Kom ihåg att skicka till Kicki.
Organisationsnummer läggs ut.
Nästa manusstopp är 15 januari. Juliutställningen och
Gävleprovet och ev. arrangemang från sektionerna skall
finnas med då.
Förslag från Hälsingland att ta bort vandringspriserna.
Styrelsen beslutar att lämna ett eget förslag till årsmötet att ta
bort vandringspriserna och ersätta med en pärm för varje
klass.
Grethe redogör för sin inventering av instruktörer och
arvoden.
Grethe lägger ut på hemsidan att vi vill ha in namnet på de
som gått instruktörsutbildning.
Grethe utarbetar kriterier för varje instruktörs åtaganden.
Grethe redogjorde för olika idéer hon har om utbildningar.
Provledarutbildning finns behov av, kan vi anordna själva?
WT-konferens i Norge i vår? Grethe vill åka om den
kommer att bli av.
2014 klart. 2015 nästan klart. 2016 är ansökt om datum.
Fler personer behövs i utställningskommittén.
Grethe får i uppgift att fundera ut någon form av
belöningsdag för funktionärer på utställningarna/prov.
Tre domare klara till 2014. Agneta jobbar på med detta.
Peter Nordin, Anki Andersson, Ingela Funck klara. Alfta
ordnar själva sina domare.
Styrelsen beslutar att utbilda Agneta Strömwall och Kicki
Jonsson i handhavande av SSRK-prov, så de sköta den delen
vid jaktproven om kommissarierna önskar.
Alftaprovet blir 16-17 augusti.
Agneta går vidare med provledarutbildningen i vår egen regi.

§ 15 Spaniel

Gävleborgsavdelning har erbjudits att köpa en A-provsjakt i
Ljusdal. Styrelsen beslutar att gå vidare med att göra budget
för eventuellt A-prov.
Ansvarig inte närvarande.

§ 16 Viltspår

Ansvarig inte närvarande.
Ordförande rapporterar kort.

§ 17 Årsmötet

8 mars i Söderhamn. Lajla bokar Flygstaden. Aktiviteter
kommer att ordnas (WT med exteriörbedömningsdel).
Grethe kollar vilka som är utbildade C-provsdomare.
Hemsidesansvariga träffas. Datum bestäms på årsmötet.
Funktionärsträff 26/4 - 2014
Grethe tar upp om vi kan ha några skytteträffar.

§ 18 Planering 2014
§ 19 Övrigt
§ 20 Nästa möte
§ 21 Mötets
avslutande
sekreterare

20 januari 2014 Skype
Ordförande avslutar mötet.
Lajla Rydberg

ordförande

Daniel Broqvist

justerare

Agneta Strömwall

