Protokoll Styrelsemöte 15-01-13
(Meddelat frånvaro: Erik J, Theres E, Jonas C)
§121 Mötet öppnas av Kajsa.
§122 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§123 Val av sekreterare
Helena
§124 Val av justerare
Åse
§125 Föregående protokoll
Godkänt, justeras av Åse.
§126 Ekonomi
Åse går igenom budgetförslag och utfall för 2014, det har gått med plus ca 21 000 kr.
jämfört med förslaget. Alla ska göra ett budgetförslag inför 2015 för sina områden, mailas till
Kajsa senast 150130. Även verksamhetsberättelse och plan mailas till Kajsa.
§127 Skrivelser som kommit; se bifogade listor v 45-02
Kajsa går igenom de skrivelser som kommit; Har någon utmärkt sig på något sätt som
bör uppmärksammas, lämna förslag. Stamboksavgiften kommer att höjas med 12 kr, från 40
till 52 kr. Övriga läggs till handlingarna.
§128 Utställning
En av de danska domarna har önskat reseersättning enligt dansk modell( högre än den
svenska). Domarna kommer att bo på Kumla hotell. Four Friends sponsrar utställningen. En
tanke finns att samla funktionärerna efter utställningen för att utvärdera och spåna inför nästa
samt att bjuda på lite mat.
Sommarutställningen kommer att vara på Stjärnsunds slott 2 augusti, där det finns bra med
ytor för oss samt servering. De är mkt glada att vi vill vara där.En del domare är prel. bokade.
§129 Spaniel
JIS kommer att arrangera spaniel SM och vi har fått en fråga om vi ev vill vara
medarrangörer, om det hålls inom avdelningen. Provet kommer att hållas i okt/nov.
Standardprovet blir andra helgen i oktober.

§130 Retriever
Robert och Daniel kommer i fortsättningen att dela på retrieverdelen då det är mkt
arbete för en person.
Årets provplanering: KM prel. 26/4, Kungsör.
WT Four Friends Trial 13-14/6, 180 starter i tre klasser, öppnar för anmälan 1/3.
Ett KKL samt tre B-prov: 9-10/5 Örebro, 24-25/7 Norberg, 15-16/8 Sala.
Viltfrysarna är alla utom en flyttade hem till Robert, viltförsörjningen är i stort sett tryggad.
En del provledningsmateriel behöver förnyas(backar för vilt, dummys för prov och träning).
Funktionärsträff är tänkt att hållas(för de olika verksamheterna) på Träskaten, prel. 27/9.
Lag-SM för retriever, 15-16/8, färdiga lag får anmäla sig, Robert och Daniel tar ut ett
Bergslagslag efter meriter och betalar anmälningsavgift för detta. Övriga lag får anmäla sig
själva och får vara med i utlottningen av allmänna platser. Ett lag ska bestå av: 3 elithundar,1
ökl-hund och 1 nkl-hund.
§131 Tolling
En endagars kurs i tolling planeras 25 april. Ett två-dagars prov planeras 3-4 oktober,
troligtvis i Ånnaboda där markerna var bra.
§132 Utbildning/aktiviteter
Hanna Högström kommer att 12/2 ha föreläsning om hundens fysik på Kvinnersta.
Heldagsutbildning 21/3 för BG Landin i att hantera ssrk-prov. A-provskurs på stora Sundby
med Mats Närling som kursledare och domare. SSRK-lägret kommer att vara fred-söndag
v28, i år kommer vi att erbjuda: tolling, retriever, spaniel, agility och rallylydnad.
§133 Viltspår
Lotta Karlsson ansöker om att påbörja utbildning till viltspårdomare, tillstyrkes av
mötet.
Det planeras för en ökl-spårträningshelg 28-29/3, nkl-kurs med fem tillfällen, start 11/4, i år
kommer anmälan att vara bindande. SM-uttagningarna kommer att vara 13/6 vid
Segersjö/Lännäs bygdegård. Det kommer även att planeras för ett ordinarie prov 2016.
§134 Information
Daniel kontaktar Jonas om annons i Apportören för FFT-WT, Helena tar kontakt om att
puffa för vårt spaniel och retrieverläger samt att rätta felaktig viltspårinfo.
§135 Övriga frågor
Inga

§136 Nästa möte
Kl. 12.00 22/3 före årsmötet. Klubben bjuder på lunch.
§137 Mötet avslutas.

______________________

________________________

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Kajsa Markusson

Helena Kjellström

Åse Linderskjöld

	
  

____________________

