PROTOKOLL
SSRK Bergslagen styrelsemöte 2013-02-13, Köping 18.30
________________________________________________________________
Närvarande: Mats Närling (MN), Margareta Dahl (MD), Annika Ahlén (AA), Benita Rennes
(BR), Åse Linderskjöld (ÅL), Pia Holmlund (PH), Tove Carlsson (TC)
Anmält frånvaro: Urban Larsson (UL)
§ 18 Mötets öppnande

MN öppnar mötet

§19 Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs BR

§ 20 Val av justerare

Justerare: PH

§ 21 Dagordningens godkännande

Dagordning godkänns

§ 22 Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet för förra mötet gås igenom och
läggs till handlingarna.

§ 23 Inkomna skrivelser

Skrivelserna tom v 6 gås igenom.
HS protokollen samt kommittéprotokollen finns på
SSRK:s hemsida.
Alla är ansvariga för att informera sig om det
gemensamma, det specifika för sitt ansvarsområde
samt dra ärenden vid behov för styrelsen.
Utbildning för sekreterare, kassör, ordförande. Ingen
anmäls.
Remiss: (SKK Grundregler). Avdelningen har inga
kommentarer, svar skickas, (BR).

§ 24 Utställning

Januariutställningen genomfördes med bättre
resultat än förväntat.
Det blev till slut 463 anmälda hundar. Då det visade
sid att ridhuset inte var uppvärmd som vi hade gått
ut i annonsen med, fick några anmälda tillbaka
anmälningsavgiften. SKK konsulterades i frågan.
Utställningslokalen, parkeringen mm fungerade rätt
så bra, men vintern ställde till det med bl.a frysta
portar.

§ 25 Viltspår

Datumen och upplägget för en nybörjarkurs är klara.
Finns det tillräckligt med intresse arrangeras även
en 3-dagars kurs på ökl-nivå.
Uttagning till SM arrangeras.
PH beställer skogskort till domare.
PH ersätts på funktionärsträffen av någon av
viltspårdomarna.

§ 26 Spaniel

Inget att rapportera
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§ 27 Retriever

Domarsättningarna är nästan klara.

§ 28 Utbildning

TC tar kontakt med Katarina Morsk för startdatum för
den planerade kursen. Annonseras på hemsidan.
En extern kursarrangör kommer att ha en kurs under
våren i Hallstahammar. Det annonseras enligt
villkoren på vår hemsida.

§ 29 Hemsidan

Sidan för årsmötet läggs ut så fort handlingarna är
klara. Kompletteras med en vägbeskrivning.
Vi lägger upp en egen Facebook-sida för
avdelningen.

§ 30 Apportören

Nytt nummer i nytt format kommer vilken dag som
helst. Nytt är även att avdelningen är ansvarig för
korrekturläsningen för den egna spalten.

§ 31 Ekonomi

Bokslut för 2012 gås igenom.
Budget för 2013 arbetas igenom, skickas till
revisorerna, (BR).

§ 32 Övriga frågor

Verksamhetsberättelsen 2012 gås igenom och
mindre justeringar görs. Läggs ut på hemsidan och
skickas till revisorerna (BR).
Verksamhetsplanering görs färdig. Skickas till
revisorerna (BR).
Årsmötet
Detaljplaneringen för mötet görs.
Klubben bjuder på förtäring och för att kunna
beräkna åtgången krävs en föranmälan, BR
mottagare, senast den 6/3.
En föreläsare om frågor kring hundens friskvård och
rehabilitering är anlitad.

§ 33 Nästa möte

Årsmötet 2013-03-10 , Kvinnersta Örebro, styrelsen
på plats kl14.30.

§ 34 Mötets avslutande

Mötet avslutas av MN efter ett konstaterande att det
flutit på bra trots många tunga ärenden.

-------------------------Mats Närling
Ordförande
	
  

	
  

--------------------------Pia Holmlund
Justerare

--------------------------Benita Rennes
Mötessekreterare
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