Protokoll
SSRK Bergslagen styrelsemöte 2014-02-17, Köping 18.00
________________________________________________________________
Närvarande: Kajsa Markusson (KM), Urban Larsson (UL), Åse Liderskjöld (ÅL), Robert
Andersson (RA), Benita Renens (BR), Johannes Almqvist (JA), Erik Jonsson (EJ),
Anmält frånvaro: Ullrika Hellberg (UH), Carina Arvidsson (CA), Pia Holmlund (PH)

§ 19 Mötets öppnande

KM öppnar mötet.

§ 20 Val av sekreterare

BR väljs till mötessekreterare.

§ 21 Val av justerare

JA justerar.

§ 22 Dagordningens godkännande

Dagordning godkänns.

§ 23 Föregående mötesprotokoll

Gås igenom.
Protokollet kompletteras med lista på namn som gått
igenom certifiering kursen för provledare respektive
de som gick WT- domarkursen januari 2014.
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 24 Inkomna skrivelser

Post tom v 7 gås igenom.
Länk till dopingbestämmelserna läggs på hemsidan.
Matrikelansvarig: BR. Handlingarna skickas in.

§ 25 Ekonomi

Anmälningsavgifterna för utställningen samt
medlemspengen har kommit in.
Resultatet för Kumla-utställningen är inte klar än.

§ 26 Årsmöte

Handlingarna för årsberättelse, bokslut,
verksamhetsplan samt budget gås igenom och
fastställs.
Årsberättelsen läggs ut på hemsidan.

§ 27 Utställning

Domarna för Dingtuna-utställningen är klara.
Information läggs ut på hemsidan inom kort.
Utställningstälten: Uppföljning av frågan tas upp på
nästa möte.

§ 28 Spaniel

Inget att rapportera.

§ 29 Retriever

Vi väntar på ett datum för andra omgången av
certifieringsutbildningen.
Provreglerna/revidering: Uppmaning att höra av sig
till styrelsen om kommande revidering av regelverket
läggs ut på hemsidan.

§ 30 Tolling

ÅL väntar på svar från HS inför
provledarutbildningen, tolling.

§ 31 Utbildning/aktiviteter

DVD material till instruktörer.
Beslut: Två filmer köps in.
SWDI – seminariedag, annonseras på hemsida.
Kurs ”Bättre fotgående”, annonseras på hemsidan.
En utbildning för nya hundförare på jakter planeras.
Planering för Spaniel-/retrieverläger fortgår.

§ 32 Viltspår

Domaransökan:
Beslut: Avdelningen tillstyrker Arne Klangheds
ansökan till viltspårdomare.
Arne har en gedigen hunderfarenhet och är aktiv
jägare samt har en mångårig erfarenhet av eftersök.

§ 33 Information

Beslut:
Byte av webbhotell planeras och förbereds.

§ 34 Övriga frågor

Informationsmaterial efterlyses. BR kontakter HS i
frågan.
JA undersöker alternativ och kostnader för
profilkläder för funktionärer.
Övrig fråga till årsmötet: Vart är verksamheten på
väg? Hur länge kan vi hålla på med verksamhet som
folk inte är beredda att hjälpa till med?

§ 35 Nästa möte

Årsmötet 2014-03 09, kl.14 i Köping

§ 36 Mötets avslutande

KM avslutar mötet.

Kajsa Markusson
Ordförande för mötet

Johannes Almqvist
Justerare

Benita Rennes
Mötessekreterare

