B E R G S L AG E N

Protokoll fört vid sammanträde för SSRK Bergslagen i Studiefrämjandes lokaler i Köping
2017-03-21
Närvarande: Lotta Frankesjö, Eva Haag, Anki Johansson, Johannes Almqvist,
Benita Rennes, Lotta Karlsson, Susanne Melander, Anki Johansson
Frånvarande: Mats Närling och Emma Gustavsson
§8 Ordförande Johannes Almqvist förklarar sammanträdet öppnat.
§ 9 Till sekreterare väljs Susanne Melander
§10 Val av justerare väljs Benita Rennes
§11 Dagordningen godkänns
§ 12 Skjuts upp till nästa möte.
§13 Skjuts upp till nästa möte.
§14 Utställning
Utställningen i augusti ska bli en Club Show. Budget för den lämnas in till nästa möte.
Susanne ringer en foder leverantör för att höra om dom vill sponsra med hundmat.
Johannes tar kontakt med 3 företag för att få offerter ang. mottagande av anmälningar
till utställningen.
Lotta ska kontakta Boel ang. överlämning av utställningsmaterial som finns hos Boel.
2019 års utställning ska lämnas in nu i Mars.
Beslut: Club Show i augusti. Ska lämnas in en ny budget.
2019 års utställning söks för Kumla utställningen och Augusti utställningen väntar vi
med att söka.
§15 Viltspår
Carolin Hagström kommer att gå till Diplomerad viltspårs instruktör den 8-9 April.
Kostnad
1000 kronor + reseersättning.
Lotta informerade om att det kommer att hållas 2 kurser i viltspår nu under våren.
Och att viltspårs SM kommer att hållas i Lännäs.
Beslut: Carolin Hagström beviljades 1000 kr + reseersättningen.

§16 Spaniel
Spaniel aktiviteter diskuterades. Och möjligheterna att arrangera KM.
§17 Retriever
Inget datum för KM finns. Budgeten har inte inkommit ännu.
§18 Utbildningar
Inget att rapportera ang utbildningar.
§19 Information
Information om att en ny hemsida är på gång .
§20

Ekonomi

Eva rapporterade det aktuella saldot.
§21

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 22 Nästa möte Tisdag 11 April kl 18.00
§ 23 Ordförande förklarade mötet avslutat
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Ordförande

Benita Rennes
Justerare

Susanne Melander
Sekreterare

