SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN
Protokoll från styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Från sektionen:
Förhinder:
Adjungerad:

2010-05-06
19.00
Skype
Henry Carlsson, Torbjörn Holmgren, Lillemor Ohlsson,
Elisabeth Persson, Daniel Broqvist, Lajla Rydberg, Ulf
Lindgren
Carina Hudberg (delvis)
Lajla Rydberg
Lina Torstensson, Roland Jonsson

§1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2

Till justerare utsågs Torbjörn Holmgren

§3

Dagordningen godkändes med ändring av punkten
Allmänt som byttes ut mot punkten Fullmäktige.
Föregående protokoll lades till handlingarna

§4
§5

Uppdragslistan gicks igenom:
• Henry och Lina kunde ej delta i funktionärsträffen
• Datum för provledar/kommissarieträff ej fastställt
• Ingen kontakt med Södra Hälsingland än

Skrivelser
§ 6 Inkomna
SSRK
SKK

Viktig kompletterande info angående utställnings – och
championatsbestämmelser
Protokollsutdrag gällande svenskt viltspårschampionat
276 – SKK CS – Ej önskvärda trender inom
utställningsverksamheten.

Övriga
§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi
§ 9 Fullmäktige
§ 10 Hemsidan

Remissvar angående jaktprovsregler
Protokoll till Roland Jonsson
Torbjörn går igenom ekonomin. Allt ser bra ut.
Genomgång av motioner och HS förslag.
Elisabeth mailar till Henry och Daniel angående
motionerna som rör spaniel.
Styrelsen är enig om att hemsidan fungerar på ett utmärkt
sätt.

§ 11 Apportören

Nästa manusstopp är den 1 augusti.

§ 12 Rapporter

På hemsidan finns rapporter från funktionärsmötet från
dem som var där.
Henry tar kontakt med Södra Hälsingland.

§ 13 Sektionerna
§ 14 Utbildning

§ 19 Övrigt

Mail från Lina:
En medlem (som Lillemor har rekommenderat) har anmält
sig till mig till utställningsarrangörsutbildningen och jag
har frågat ytterligare en medlem också. Anmäler dem till
SKK. För övrigt ska jag scanna av hur det ser ut på
utbildningsfronten i övrigt i landet, vad som pågår.
Handlerkursen har varit, den var mycket lyckad.
Förberedelserna är i full gång för utställningen i Högbo
Bruk.
Nya utställningsregler är på gång från årsskiftet.
I övrigt se rapport på hemsidan.
Gävleprovets planering fortlöper.
I övrigt se rapport på hemsidan.
Domare är i stort sett klara för proven.
Grundprov arrangeras i augusti.
I övrigt se rapport på hemsidan.
Protokoll skickat till Roland angående styrelsebeslut om
utbildning av viltspårsdomare.
Inget

§ 20 Nästa möte

1 juli, kl. 19.00 via Skype.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

sekreterare

Lajla Rydberg

ordförande

Henry Carlsson

justerare

Torbjörn Holmgren

§ 15 Utställning

§ 16 Retriever
§ 17 Spaniel
§ 18 Viltspår

