Protokoll styrelsemöte 14-04-09
(Meddelat frånvaro; Theres Ekblad, Johannes Almqvist, Daniel Källberg, Jonas Collén)
Närvarande : Kajsa, Helena, Åse, Carina, Robert och Erik.
§37 Mötet öppnas
§38 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkänns.
§39 Val av justerare:
Åse och Kajsa.
§40 Föregående protokoll:
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§41 Ekonomi:
Ekonomin är god, februariutställningen gav ett bra överskott, mer än budget r/t minskade kostnader
och ökade intäkter. SWDI-kursen gick med 4000 minus r/t för få deltagare utan hund.
§42 Skrivelser som kommit; Se bifogade listor
Kajsa går igenom de skrivelser som kommit och de läggs till handlingarna.
§43 Utställning:
Digtunautställningen är flyttad till Sätra Brunn, där även boende och måltider för domare och
funktionärer finns. Alla domare är klara.
§44 Spaniel:
Inget att rapportera.
§45 Retriever :
Robert planerar att inventera material och viltförråd. Han skulle vilja flytta det hem till sig för att
det blir smidigare så. KM kommer att gå 1/5 i Villingsberg.
§46 Tolling:
Intresseförfrågan om att utbilda provledare finns ute på Hjälmartollarnas blogg. En person har visat
intresse.
§47 Utbildning/Aktiviteter:
• Utbildning till provledare ska fås till. 2-dagarskurs samt certifiering för dem som har en delutbildning.
•

Retrieverkurs kommer att hållas i Torpa 8/6, 4 anm till NKL till ÖKL samt 2 anm till ÖKL
till EKL. 2 kastare behövs: Erik och Robert kommer.

•

Till Eriks träningsträffar har 12 pers. anm sig.

•

Till viltspårkurs nybörjare är tre anm och träningshelgen för ÖKL är flyttad till 17+18/5

•

Erik rapporterar om möjlighet till ersättning för fortbildning.

§48 Viltspår:
SM-inbjudan har kommit, skickas vidare till Caroline och Lisa som håller i uttagningarna till SM.

§49 Information:
Information om Lägret, Sala-provet och Sätra-utställningen ska meddelas Jonas som skickar in det
till Apportören.
§50 Övriga frågor:
• Det behövs en ansvarig för mentalitet ( mentalbeskrivning retriever). Kajsa tar det.
•

Johannes får i uppdrag att ta fram alternativ i perspektivet representation kontra belöning för
funktionärer.

•

Det är en vakans i valberedningen, Carina tar på sig att hitta en spaniel (utst) människa

•

Nyckel till möteslokalen tar Robert hand om.

§51 Nästa möte är den 3/6 kl 18:00 i Köping.
§ 52 Mötets avslutades

Ordförande
Kajsa Markusson

Sekreterare
Helena Kjellström

Justerare
Åse Linderskjöld
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