SSRK Bergslagen
Dagordning styrelsemöte 14-11-04
(Meddelat frånvaro: Johannes A, Daniel K, Robert A, Erik J, Jonas C )
§104 Mötet öppnas
Kajsa öppnar mötet
§105 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§106 Val av sekreterare
Tess
§107 Val av justerare
Åse
§108 Föregående protokoll
Cookerklubben är fortfarande inte fakturerade.
Helena och Therese Lööv ska gå en utbildning till CUA.
Flyttningen av utställningen till nästa sommar är godkänd av HS. Plats sökes
fortfarande till utställningen.
Domare och ammunition har vi inte fått någon rapport om än, i föregående protokoll
stod det att det skulle bli en träff för domare. Vi måste fortfarande se till att det finns
tillräckligt med vilt och dummisar för prov under året. Kanske dags att byta ut några
av de gamla slitna dummisarna?
Vid framtida a-provsträningar behöver vi någon som styr upp så hundar och ägare
håller sig inom gängse jaktnormer.
39 personer gick viltspår, fel i föregående protokoll.
§109 Ekonomi
Det är inte lätt för Åse att hålla koll på alla våra aktiviteter och vilka pengar som ska
komma in. Hädan efter SKA alla skicka ett mail med information till Åse med namn
på de som ska betala och summan så Åse kan se att rätt summa kommer in.
Om någon har några utgifter för 2014 skicka detta snarast till Åse så det hamnar på
rätt sida årsskiftet.
§110 Skrivelser som kommit;
Se bifogade listor v 40-44
Skrivelserna läggs till handlingarna.
§111 Utställning
Planeringen för 2015: 24-25 januari i Kumla och 2 aug i närheten av Örebro.
Domarna är klara till den 24-25 jan, men inte till den 2 aug. Eventuellt är CUA

bortrest men då har vi vikarie.
§112 Spaniel
Planeringen för 2015: Spaielansvarig frånvarande, tas nästa möte.
§113 Retriever
Planeringen för 2015: 4 prov, 2kkl, KM i västmanlands området ca 1 maj.
Provledarträff under 2015.
§114 Tolling
Planeringen för 2015: Det kommer hållas minst ett tollingprov nästa år. Även
tollingjaktträffar ska börja hållas.
Tollingprovet fungerade bra. Väldigt många anmälda, kö till varje plats. Bra
provplats och genomfört prov.
Det hölls en provledarutbildning i samband med provet som var mycket uppskattad
så den kommer att komma igen.
§115 Utbildning/Aktiviteter
Pia ska gå en instruktörsutbildning för SSRK under hösten-våren 2014-2015.
Planeringen för 2015: apporteringskurs 29/3 för EKL och ÖKL. WT 13-14/6-15
Vi kommer hålla läger 2015. Kajsa och Tess börjar planera för detta.
Mer planering kommer.
§116 Viltspår
Planeringen för 2015: Planeringsmöte senare i höst. De kurser som planeras är
nybörjarkurs och en helg för träning för öppenklass. Dessutom planeras ett ordinarie
prov 2016.
§117 Information:
Ingen övrig information
§118 Övriga frågor
Årsmöte 2015, 22 mars kl 14 på Kvinnerstaskolan. Detta kommer att kombineras
med en föreläsning och lunch som vi bjuder medlemmarna på.
Retriever mästerskapet, redovisning: Benita kom förbi och berättade om RM.
Vattenjobb på lördag förmiddag och fasaner på lördag eftermiddag. Det blev 7
finalister till söndagens fasanjakt och RM vanns av en finsk herre, nämligen Tomi
Sarkkinen med hunden Blakcthorn Bion. Urban från Bergslagen kom på tredje plats.
En mer fullständig redogörelse får vi senare när ekonomin är färdigräknad och de har
haft sitt uppföljningsmöte.
Vilka ska bjudas in på julavslutningen? Vi kollar av.

De flesta i styrelsen sitter kvar ytterligare ett år, så valberedningens jobb blir inte så
stort. Vi anser att valberedningen klarar sig på de två personerna de är.
Varje ansvarspost skulle vara hjälpt av en liten sektion som stöd, hur löser vi detta i
så fall? Utställning, tollare och viltspår har några utanför styrelsen som hjälper till att
anordna prov och utställningar, är detta något som fler ansvarsposter behöver?
§119 Nästa möte
13 januari kl 18.
§120 Mötets avslutande
Mötet avslutas

Ordförande Kajsa Markusson

Sekreterare Theres Ekblad

Justerare Åse Lindersköld

