SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN
Protokoll från styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:
Från
sektionen:
Förhinder:

2017- 10- 31
18.30
Mariagatan 40, Forsbacka
Lajla Rydberg, Lisen Karlsson, Tom Lauritzsen, Rolf Samuelsson,
Anneli Jokinen,
Lajla Rydberg,
Petra Stark, Annie Forsgren, Katarina Granström

Adjungerad:

Ingen

§1

Till ordförande för mötet utsågs Tom Lauritzsen, som öppnade mötet
och hälsade alla välkomna.
Till justerare utsågs Rolf Samuelsson

§2
§3
§4
§5
Skrivelser
§ 6 Inkomna

Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Uppdragslistan gicks igenom.

SSRK

Remiss jaktprovsdomare tolling B
Utbetalning av medlemsavgifter delår 1, 2017
Påminnelse om ansökan om utställningar 2020
HS-protokoll m bilagor och Kommittéprotokoll 20170902-03
Läsning om Stockholm Hundmässa
Medlemsstatistik per 2017-09-30

SKK

Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare
Inbjudan till CUA-kurs (Certifierad Utställnings Arrangör)
Beträffande utställningsprogrammet 2018
Årets bragdhund 2017
SKKs stipendie för utställningsfunktionärer
Jakthundkommitténs stipendium

Övriga

Från SBK:
Regelrevidering FCI-regler i lydnad
Beträffande återbetalning SSRK Prov (SBK Tävling)

§ 7 Utgående

§ 8 Ekonomi
§9
Hemsidan
§ 10
Apportören
§ 11
Sektionen
§ 12
Utbildning

Fakturan från Henry Carlsson är färdigbehandlad.
Ingen slutredovisning från KM finns ännu.
Utställningsannons finns utlagd.
Manus har gått in till Apportören. Nästa manusstopp är 15 januari.
Trivseldag har varit. Tyvärr inte så välbesökt.

Inget nytt om provledarutbildning. Anneli håller koll på Östras
hemsida. Tom kontaktar Reine H om eventuell provledarutbildning i
avdelningen. Rolf kontaktar Sören Svärd i detta ärende.
Domare för 2020 klart.
§ 13
Styrelsen diskuterade utställningsverksamheten. En tydlig struktur
Utställning
behöver utarbetas.
§ 14 Retriever Axmar- och Alftaproven, domare klart. Hofors och Järvsö ej klart.
Hofors blir NKL och ÖKL.
Kommande KM diskuterades. Skulle eventuellt kunna hållas som
Mocktrial

§ 15 Spaniel
§ 16 Viltspår

Spanielprovet (fältprov) inställt på grund av för få anmälningar.
Tom planerar för kurs och nybörjarprov i vår.
.Inget

§ 17
Rasklubbarna
§ 18 Övriga
frågor
§ 19 Nästa
möte
§ 20 Mötets
avslutande

Inget

ordförande

Tom Lauritzsen

sekreterare

Lajla Rydberg

justerare

Rolf Samuelsson

Inga
Preliminärt 2018-01-09, kl. 18.30
Plats bestäms senare.
Ordförande avslutar mötet.

Bilaga 1
Jag kollade och noterade att det fortfarande står i SKK's databas att det var Alf
Nordlund som dömde delar av Järvsöprovet (Harsa) i fjol höst.
Så var inte fallet, han var sjukskriven och ersattes av L Hedman.
Kan styrelsen vara vänlig och se till att detta justeras i databasen.
SKK är behjälpliga om så behövs men vi ska kunna justera detta själva enligt
uppgift från SKK.
Tacksam om ni meddelar när detta är ändrat.
Tack på förhand.

Med vänlig hälsning,
Kristina Bolin
070-6678033

Bilaga 2

Till Gävleborgsavdelningens styrelse:
Är det styrelsens mening att det inte ska anordnas några spanielprov i år?
Vi har ju varje år haft åtminstone ett vattenprov i Gävle-Sandviken trakten som
varit välbesökt och uppskattat, de senaste åren även ett Nybörjarprov B i Gävle.
Dessutom har de utan undantag gett inkomst i kassan så att man lättare kan
finansiera ett fältprov om det finns mark och möjlighet till det.
Proven ska ju helst anmälas senast en månad innan och godkännas av HS
spanielansvarig så det börjar väl brinna i knutarna.

Så har det då varit tidigare år.
Mvh Elisabeth Persson

