SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN
Protokoll från styrelsemöte
Datum:

2011-03-17

Tid:

19.00

Plats:

Skype

Närvarande:
Från sektionen:

Henry Carlsson. Daniel Broqvist, Lajla Rydberg, Elisabeth
Persson, Ulf Lindgren, Tom Lauritzsen, Helena Larsson,
Sandy Overton
Lajla Rydberg

Förhinder:

Lina Torstensson, Roland Jonsson

Adjungerad:
§1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2

Till justerare utsågs Helena Larsson

§3

Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll lades till handlingarna

§5

Ingen lista denna gång

Skrivelser
§ 6 Inkomna
SSRK

Instruktörer i avdelning och rasklubb

SKK

96 - Information betr Handbok för utställningsansvariga
beställningar

Övriga
§ 7 Utgående
§ 8 Ekonomi

Helena kommer att få material från avgående kassör.

§ 9 Hemsidan

Henry skriver om årsmötet till hemsidan.
Förslag från Tom att medlemmar ska kunna anmäla till
hemsidan vad de kan ställa upp och hjälpa till med. Henry
pratar med Kicki om detta.
Nästa manusstopp den 15 april.
Lajla mailar ut en påminnelse ca 14 dagar före manusstopp.
Henry rapporterar kort om årsmötet.
Norra- och Södra Hälsinglands sektioner slås ihop till en
sektion, Hälsinglands sektion.
Henry kontaktar Roger Wallqvist om WT på jaktmässan i
Färila.
Ulf tar kontakt med utbildningsansvariga i sektionerna om
antalet instruktörer. Ulf besvarar SSRK:s frågeformulär.
Ulf kontaktar utbildningsansvarig i HS angående

§ 10 Apportören
§ 11 Rapporter
§ 12 Sektionerna
§ 13 Utbildning

§ 14 Utställning

§ 15 Retriever

§ 16 Spaniel
§ 17 Viltspår

stewardutbildning.
Intresseanmälan om Jägarutbildning läggs ut på hemsidan.
Henry pratar med Kicki om detta.
Tom kontaktar Ann-Charlotte Andersson och hör om hon
vill ”mjukstarta” i utställningskommittén.
Tom meddelar att Kajsa Hörberg-Blom vill åka på
funktionärsmötet för utställningsansvariga. Styrelsen
godkänner detta.
Tom rapporterade att styrelsen kommer att få en lista av
Lillemor över vad styrelsen måste göra under detta år när det
gäller utställningsverksamheten.
Lugnt just nu. Snart dags att börja kontakta domare inför
2012.
Tom får i uppdrag att skriva ett utkast till vad man skall
tänka på när man anordnar särskilda prov.
En mentor för särskilda prov utses i varje sektion.
Elisabeth ligger i startgroparna att börja planera årets prov.

§ 19 Nästa möte

Lars Brungs vill bli viltspårsdomare. Styrelsen godkänner
detta.
Till funktionärsträffen åker:
Retriever: Daniel Broqvist
Spaniel: Ewa Widén
Utställning: Kajsa Hörberg-Blom
Utbildning: Ulf Lindgren
Ordförande: Eventuellt åker Helena Larsson
Webbansvarig: Henry kollar med Kicki om hon vill åka.
Deltagarna anmäler sig själva via länk:
www.ssrk.se/aktuellt/ssrkfunk
Fullmäktige:
Tom Lauritzsen
Styrelsen arbetar på att få fram fler namn till nästa möte.
12 april kl.19.00 via Skype

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

sekreterare

Lajla Rydberg

ordförande

Henry Carlsson

justerare

Helena Larsson

§ 18 Övrigt

