Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Örnsköldsvikssektionen

Styrelsemöte
2015-09-29

Tid: 18:00
Plats: Hos Margot, Lunne.
Närvarande:

Margareta Sjödin, Rose-Marie Lundgren, Annica Jonsson, Margot Engström,
Lisa Pettersson, Zarah Nilsson-Eriksson

Ej närvarande:

Therese Eklund-Tranberg, Marlene Söderquist, Britt-Marie Edfors

Besök av Studiefrämjandet Ammi Gyllenquist som berättade om verksamheten och informerade
bl.a. om Framtidsveckan och kommande L-utbildningar.

§ 102. Mötets öppnande
Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 103. Val av Justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Margot Engström.
§ 104.Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes med vissa tillägg.
§ 105. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 106. Skrivelser.
Inkomna:
Utgående:

SSRK Vn Faktura med inkluderat brev.
SSRK Vn Förslag till arvode för funktionärer.
SSRK Vn Bestridande av faktura.
SSRK Vn Skrivelse gällande kontakt med sponsor.
SSRK Vn Skrivelse gällande retrieverprov och vilthantering

§ 107. Ekonomi
Ekonomin är för närvarande god.
§ 108. Faktura från avdelningen
Fakturan som inkommit till sektionen ang. betalning av vilt som använts vid jaktprov. Styrelsen
diskuterade fakturan och följebrevet.
Beslutades att:
Fakturan från avdelningen ska bestridas.
Annica ansvarar för att skicka skrivelse till avdelningen.
§109. Avdelningens kontakt med sponsor
Diskussion i styrelsen gällande avdelningsstyrelsens kontakt med lokal sponsor.
Beslutades att:
Skrivelse med sektionens åsikt i frågan skickas till avdelningen.
Annica ansvarar för att skicka skrivelse till avdelningen.

Justerat:......................
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§ 108. Medlemsmöte.
Endast 7st medlemmar är anmälda till medlemsmötet 1/10 som ska handla om framtiden för
jaktprov inom sektionen samt vem som har möjlighet att ansvara för vilthanteringen fr.o.m nästa år.
Beslutades att:
Annica, Margot och Rose-Marie deltar från styrelsen på medlemsmötet.
Annica ansvar för inköp av fika.
Om ingen på mötet är villig att ta ansvar för vilthanteringen skickas frågan vidare till
avdelningen genom en skrivelse inkluderat styrelsens tankegångar om kommande års
retrieverprov.
Annica ansvarar för att skicka skrivelse till avdelningen.
Upprop på hemsidan görs för att hitta en ny vilthanterare i Örnsköldsvik.
§ 109. Utställning Officiell.
Utställningen blev väl genomförd och vi fick mycket fin kritik från utställarna. Även efterföljande
middag var uppskattat och ett bra sätt att fira SSRK 70år och SSRK Vn 25år.
Många utställare som efterfrågade försäljning av rosetter.
Beslutades att:
Uppdra till Margot att köper in rosetter till försäljning (Exellent och Very Good) inför
kommande utställning.
§ 110. Utställning Inofficiell.
Läget under kontroll vid dags datum är nästan allting klart inför den inofficiella utställningen,
enbart några funktionärer saknas i dagsläget.
§ 111. Höstens kurser.
Lisa kontaktar instruktörer inför de planerade kurserna i viltspår samt valp/allmänlydnad
§ 112. Träningshelg 2016.
Datum för träningshelgen för retriever är nu fastställt till 7-8/5-2016, instruktör för helgen blir Bitte
Sjöblom. Indelningen kommer vara NKL och ÖKL. Arbetar vidare med att hitta en instruktör för
spaniel.
Beslutades att:
Uppdra till Margot att fortsätta hålla kontaken med Bitte Sjöblom samt upprätta en budget
för retrieverdelen.
Uppdra till Annica att fortsätta arbeta med att få en instruktör för spaniel och upprätta en
budget för spanieldelen.
§ 113. Årsmöte 2016
Årsmötet sker i studiefrämjandets lokaler den 4/2 2016 kl 19:00.
Beslutades att:
Uppdra till Zarah att boka lokalen.
§ 114. Hemsidan & Facebook.
Hemsidan är under uppdatering. Facebooksidan fortsätter att användas som portal för nyheter.

Justerat:......................
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§ 115. Apportören.
Allt material samlas för närvarande in för att skickas in vid manusstoppet 10/10 2015. Det som ska
införas är: Årsmötet, Årets hund, Championhundars premiering, Ögonlysningen, Träningshelgen
och måndagsträningen.
Beslutades att:
Annica ansvarar för manus.
§ 116. Övrigt.
Inga övriga frågor.
§ 117. Kommande möte.
Kommande möte blir 12/1 2016, plats och tid kommer.
§ 118. Mötets avslutande.
Annica tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

_________________________________
Zarah Nilsson-Eriksson
Justeras
_________________________________
Margot Engström

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

Ordförande

_________________________________
Annica Jonsson

