B E R G S L AG E N

Protokoll fört vid styrelsemötet för SSRK Bergslagen i
Studiefrämjandes lokal i Köping 2017-04-11
Närvarande: Johannes Almqvist, Benita Rennes, Ewa Haag, Lotta Frankesjö,
Susanne Melander, Mats Närling , Emma Gustavsson, Anki Johansson
Frånvarande: Lotta Karlsson
§ 24

Mötet öppnades av Johannes Almqvist.

§ 25

Susanne Melander valdes till sekreterare.

§ 26

Benita Rennes valdes till justerare.

§ 27

Dagordningen godkändes.

§ 28

Styrelserutiner
Posten mailas varje ut vecka, även när ingen post inkommit skickas ett
meddelande.
Kallelse och dagordningen mailas ut 1 vecka innan nästa. Och det görs av
sekreteraren.
Rutiner och styrelsedisciplin diskuteras.

§ 29

Föregående mötesprotokoll
Godkändes och justerades och lades till handlingarna.

§ 30

Inkomna skrivelser
Mail från Studiefrämjande angående betalningen för möteslokalen, lokalhyran för
2016 kommer att belasta 2017.
Inbjudan till familjens dag på Skogaholm.
Inbjudan från SKK i föreningsteknik. Den ligger fel i tiden.
Funkisträffen den 22-23 april anmäler Emma Gustavsson sig.
Fullmäktige 20-21 Maj anmäler sig Johannes och Mats till. Benita och Susanne är
reserver.

§ 31

Ekonomi
Ewa rapporterade det ekonomiska läget.
Mall som SSRK Bergslagens tidigares styrelse tog fram skall förenklas och
göras aktuell. Benita åtar sig det i samarbete med kassören.
Målsättningen är att alla ska bära sina egna kostnader. Viltkostnaden kommer att
belasta respektive prov för att göra de egentliga kostnaderna synliga.
Beslut:
Johannes Kontaktar tollingansvariga för information om ekonomin på proven.
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§ 32

Utställning
Huvudsponsorerna är klara.
Club Show annonseras i Apportören, 1/1 sida. Kostnadsfritt för oss.
Offert från 3 olika firmor ang. skötseln av anmälningar osv.
Budget för utställningen diskuteras.
Beslut:
En av de som lämnat in offert tillfrågas om uppdraget att administrera
Augustiutställningen, med lite ändringar i avtalet.
Beslut:
Susanne kollar upp med SKK om det är bokat utställningsplats i samband på
deras utställning i Askersund.
Susanne tar reda på kraven till SVU-utbildning.

§ 33

Viltspår
Inget att rapportera.

§ 34

Spaniel
Helgkurs i Nose Work
Fråga medlemmarna vilka aktiviteter de vill ha.

§ 35

Retriever
Söker efter mark till KM. Har haft svårt att hitta passande mark.
Dåligt med anmälningar till SM men det finns ett lag.
Emma har köpt vilt och kommer att läsa av elen för frysboxarna.

§ 36

Tolling
Inget att rapportera.

§ 37

Utbildning
Pratade om att arrangera träningsträffar.

§ 38

Information.
Skicka in material till Apportören.

§ 39

Övriga Frågor.
Inga frågor.

§ 40

Nästa möte den 30 maj kl. 18.00 i Köping

§ 41

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

_____________________________________________________________________________________________________
Johannes Almqvist
Mötesorförande

Susanne Melander
Sekreterare

Benita Rennes
Justerare
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