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Tid: 17.30
Plats: Hos Margot, Lunne.
Närvarande:

Margareta Sjödin, Rose-Marie Lundgren, Annica Jonsson, Margot Engström,
Therese Eklund-Tranberg, Lisa Pettersson, Zarah Nilsson-Eriksson,
Marléne Söderquist. Britt-Marie Edfors. Alla i styrelsen närvarande.

§ 82. Mötets öppnande.
Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 83. Val av Justerare.
Till justerare av dagens protokoll valdes Therese Eklund-Tranberg.
§ 84. Godkännande av dagordningen.
Föreslagen dagordning godkändes med vissa tillägg.
§ 85. Föregående mötesprotokoll.
En sammanfattning av förra protokollet lästes upp och det godkändes.
§ 86. Skrivelser.
Inkomna: Omorganisation inom studiefrämjandet.
Utgående: Inga utgående skrivelser för tillfället.
§ 87. Ekonomi.
Ekonomin är för närvarande god.
§ 88. Vårens kurser.
Therese Eklund-Tranberg har under våren hållit en valp/allmänlydnadskurs med mycket nöjda
kursdeltagare.
§ 89. Höstens kurser.
Under hösten planerar SSRK Övik att hålla kurs i viltspår, allmänlydnad samt kurs för valpar om
det finns instruktörer.
§ 90. Retrieverträning med Stig Armmark och Johnny Öberg.
Träningsdagen var mycket uppskattad av alla deltagare, det bjöds både på bra träning och god mat.
§ 91. Träningshelg 2016.
SSRK:s medlemmar kommer bjudas in till träningshelg i Maj. Förhoppningen är att kunna ha ett
internat både för spaniel och ett för retriever samma helg. Retriever är färdigt, datum kommer att
komma ut på hemsidan under hösten och Apportören nr 4.
Beslutades att:
Margot slutför bokningen av instruktör till retriever.
Annica ansvarar för att ta reda på förslag till instruktör för spaniel.
§ 92. Utställning Officiell.
Utställningsplaneringen är i stort sett färdigställd men några funktionärer saknas ännu.
§ 93. Utställning Inofficiell.
Planering pågår för fullt.
Justerat:......................
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§ 94. Viltspår
Endast en deltagare anmälde sig till uttagningen till Viltspårs-SM, det ekipaget skickades direkt
vidare för att representera avdelningen.
§ 95. Hemsidan & Facebook.
Hemsidan är under uppdatering. Facebooksidan fortsätter att användas som portal för nyheter.
§ 96. Apportören.
Allt material samlas för närvarande in för att skickas in vid manusstoppet 10/10.
§ 97. Bredånger.
Stugan och området kring stugan är i stort behov av omvårdnad. Beslut fattades att några ur
styrelsen skall bege sig ut och röja så snart som möjligt.
§ 98. Poängjakt.
Poängjakten fick god uppslutning med drygt 20 startande, varav det i år även fanns med
spanielekipage. Deltagarna var mycket nöjda över dagen.
§ 99. Övriga frågor.
Retriever, hur ska vi ha det med prov i framtiden? Medlemsmöte för retriever planeras till 1 okt kl.
19.00. Annica ansvarar för detta möte och bokar lokal.
Vilthantering – funderingar hur vi ska ha det med vilt i framtiden i sektionen. Även detta lyfts till
medlemmarna under hösten
§ 100. Kommande möte.
Nästa möte blir tisdagen den 29/9 18:00. Annica ordnar lokal.
§ 101. Mötets avslutande.
Annica tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

_________________________________
Zarah Nilsson-Eriksson
Justeras
_________________________________
Therese Eklund-Tranberg.

Justerat:......................

Ordförande

_________________________________
Annica Jonsson

