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Via Skype
Henry Carlsson, Lajla Rydberg, Ingela Olsson, Helena
Larsson, Elisabeth Persson, Kajsa Hörberg-Blom,
Lajla Rydberg, Ingela Olsson
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 123 - Meddelande om nyauktoriserade domare spaniel
nybörjarprov + vatten A & B samt viltspårprov
UTG 134 - Information om avstängd hund, NSDTR
SE40200/2010
UTG 138 - Viktig information till ordföranden i avdelningar
och rasklubbar angående SSRK Prov
UTG 137 - Anmälan/Inventering efterfrågan på handledare
till diplomeringsutbildning för SSRK Instruktör
280 - Protokollsutdrag från Utställningskommittén SKK,
Mäting,CK / Cert i jaktklass / Sup / rökning
283 - Vägledning vid tolkning av grundreglernas
avelsparagraf 2, avelsetik
284 - Meddelande om tillträdesförbud på arrangemang inom
SKK-organisationen 10 jul - 10 dec 2012, för Susanne
Söderberg, Kungsbacka.

Från ordförande till SSRK:s kansli
Kompletterande skrivelse från ordförande till SSRK:s kansli
Kassören redogör för kontona. Lajla mailar inloggningarna
för SSRK prov till avdelningens och sektionernas kassörer.
Henry rensar ut gammalt material och uppdaterar. Helena

kommer också att uppdatera hemsidan.

§ 10 Apportören
§ 11 Sektionerna

§ 12 Utbildning

§ 13 Utställning
§ 14 Retriever

§ 15 Spaniel
§ 16 Viltspår
§ 17 Övrigt

§ 18 Nästa möte
§ 19 Mötets
avslutande

sekreterare
ordförande
justerare

Nästa manusstopp är den 15 oktober.
Styrelsen diskuterar förslaget om att ersätta sektionerna med
arbetsgrupper. Henry och Helena tittar närmare på det.
Hälsinglands sektion har medlemsträff den 3/10.
Gästrikesektionen anordnar KM den 13 oktober.
Provledar- och kommissarieutbildning i vår tillsammans med
V-Norrland.
Även instruktörsutbildning anordnas tillsammans med
kringliggande avdelningar.
Inget speciellt att rapportera, inväntar resultat från kassören.
Henry och Helena avger rapport om A-provet. Särskilt prov
(NKL och ÖKL) anordnades i samband med detta.
Hälsingeprovet kan eventuellt återgå till att bli dubbelprov
nästa år. Domare klara till detta prov.
Henry fortsätter sin jakt på domare till övriga prov.
Nytt för i år är nybörjarprov.
Spanielprov under oktober.
Inget
Elisabeth rapporterar att avgiften för vattenprov har höjts till
det dubbla. Elisabeth kommer att föra sina tankar om detta
vidare till Torbjörn A.
Gästrikesektionens PG bör läggas ut på sektionens hemsida.
4/10 19.00 via Skype.
Ordförande avslutar mötet.

Lajla Rydberg
Henry Carlsson
Elisabeth Persson

