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

2017- 09- 12
18.30
Havsvägen 43, Norrsundet
Lajla Rydberg, Katarina Granström, Annie Forsgren, Lisen Karlsson
Tom Lauritzsen Rolf Samuelsson, Petra Stark,
Lajla Rydberg, Annie Forsgren
Anneli Jokinen,

Adjungerad:

Ingen

§1
§2
§3
§4
§5
Skrivelser
§ 6 Inkomna

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

SSRK

SKK
Övriga
§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi
§9
Hemsidan

Till justerare utsågs Lisen Karlsson.
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Uppdragslistan gicks igenom.

Protokollsutdrag med ur vederbörligen justerat protokoll fört vid
sammanträde med Svenska Spaniel och Retrieverklubbens
huvudstyrelse 2017-07-15 och 16
Information ang diplomerade WT-domare
Protokoll med bilagor HS-möte 20170715-16
Inbjudan utbildning WT-domare
Medlemsstatistik per 2017-08-31
Information om höstens uppfödarträffar
Inloggningsuppgifter i Snabbkollen
Auktorisationer exteriördomare
Påminnelse - Utbildning handledare vid ringsekreterareutbildning
Protokollsutdrag §72 SKK/JhK nr 3 / 2017
Från Jämtland/Härjedalen till utbildningsansvarig.
Återbetalning av del av avgift till medlemmar, anmälda till A-provet.
Katarina ber Henry C. om ny faktura gällande A-provet.
Viltspårsinformation finns utlagt, liksom information om utbildning av
wt-domare.
Rullmeny på gång.

Tom skickar info om spanielprov till hemsidan att läggas ut.

§ 10
Apportören

§ 11
Sektionen
§ 12
Utbildning

Manusstopp 15 oktober. Utställningsannons mars skall med. Lajla har
fått den från utställningsansvariga. Inbjudan till årsmöte skall också
med.
Styrelsen beslutar att årsmötet 2018 skall vara i Söderhamn
(Flygstaden) den 17 mars. Lajla bokar lokal och fika.
Trivseldag den 7/10 i Edsken.
Rapport från Anneli:
KM går av stapeln den 15 oktober i Bjuråker. Ej klart med domare än.
Bad Chatrin Molin att skicka budgeten till Rolf S.
Mail från Jämtland/Härjedalen där de undrar om vår avdelning och de
skulle kunna samköra kurser (viltspår, apportering, valp).
.Domare för 2018 och 2019 klart. Katarina bokar in 2018 års domare
på Högbo Brukshotell.

§ 13
Utställning
§ 14 Retriever Rolf har fått förfrågan om utbyte med Jämtland/Härjedalen. Detta
skulle innebära förtur på varandras prov.
Henry Carlsson arrangerar funktionärsprov.
Alf Nordlund kommer att döma i Axmar 2018.
Klart med domare till Alfta 2018.

§ 15 Spaniel

Totalt 4 anmälda till vattenprovet. Tom lägger ut info om fältprovet.

§ 16 Viltspår

Viltsårsansvarig Helén Johansson har lämnat sitt styrelseuppdrag på
egen begäran.

Inget
§ 17
Rasklubbarna
§ 18 Övriga
frågor
2017-10-24 hos Tom Lauritzsen, Mariagatan 40, Forsbacka
§ 19 Nästa
möte
Ordförande avslutar mötet.
§ 20 Mötets
avslutande

ordförande

Annie Forsgren

sekreterare

Lajla Rydberg

justerare

Lisen Karlsson

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

