Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2017-10-24, Köping kl. 18.30
Närvarande: Johannes Almqvist, Ewa Haag, Mats Närling,
Emma Gustafsson, Anki Johansson, Benita Rennes
Frånvarande: Susanne Melander, Lotta Karlsson, Lotta Frankesjö
§ 93

Johannes Almqvist öppnar mötet

§ 94

Benita Rennes väljs till sekreterare.

§ 95

Mats Närling väljs till justerare.

§ 96

Dagordning godkänns

§ 97

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingar.

§ 98

Inkomna skrivelser går igenom

§ 99

Ekonomi
Aktuellt saldo och förväntat resultat redovisas.
Alla kostnaderna för exempelvis viltet och stamboksavgifterna är inte
medräknade.
Diskussion hur viltet skall redovisas.
Oklarheterna kring vilka regler som gäller kring bl.a funkispresenten vid
proven skall redas ut.
Augustiutställningen ser ut att gå med vinst.
Ett förråd i Örebro för material bör inventeras och eventuellt sägas upp
om det inte behövs. Ewa pratar md Lotta F.

§ 100

Utställning
Det har kommit in positiva kommentarer om augustiutställningen.
Januariutställningen är öppen för anmälan.
Utställningen augusti 2019 kan inte ställas in.

§ 101

Viltspår
Inget att rapportera.

§ 102

Spaniel
Två kurser planeras till våren.

§ 103

Retriever
Det finns mark för KM-18. Datum diskuteras.
Frysarna är tömda och avfrostade. Viltköp för nästa år pågår.
Provledarträff planeras.

§ 104

Tolling
Tollingprovet är genomfört.
Tollingansvarig adjungeras till mötet framöver.

§ 105

Utbildning
Vår föreläsningshelg skall annonseras på hemsidan inom kort.
Grundkurs planeras.

§ 106

Information
Inget att rapportera.

§ 107

Övriga frågor
Valberedning:
Upprop i FB-gruppen och på hemsidan har inte resulterat till några intressenter.
Vi utreder först vilka poster som kan bli aktuella för nyval/fyllnadsval.
Viktigt att redan nu veta vilka datum Funkis-/representantmötet är planerade
till. Emma tar kontakt med Kansliet.
Diskussion om vi skall ha införa utmärkelse som delas ut på årsmötet
för championat. Ewa titta på förslag.
Diskussion om profilprodukt för funktionärer. Diskussion om kostnader
och kriterier. Mats och Johannes ansvarar för det.
Medlemskapet i Jägareförbundet är inte klar.
Frågan om att uppmärksamma avdelningens champions på årsmötet
diskuteras.

§ 108

Nästa möte: 2017-11-21, Studiefrämjandet Köping, kl. 18.30

§ 109

Johannes Almqvist avslutar mötet.

__________________________
Johannes Almqvist, ordförande
__________________________
Benita Rennes, sekreterare
__________________________
Mats Närling, justerare

