PROTOKOLL
SSRK Bergslagen styrelsemöte, 2011-09-26
__________________________________________________________________
Närvarande: Mats Närling (MN), Urban Larsson (UL), Tove Carlsson (TC), Åse
Linderskjöld (ÅL), Benita Rennes (BR)
Anmält frånvaro: Margareta Dahl (MD), Lotta Yourstone (LY), Pia Holmlund (PH),
Sören Svärd (SS)
§98 Mötets öppnande
• MN förklarar mötet öppnat.
§99 Val av sekreterare
• BR väljs till mötessekreterare.
§100 Val av justerare
• ÅL väljs till justerare.
§101 Dagordningens godkännande
• Dagordning godkänns.
§102 Föregående mötesprotokoll
• Förra mötets protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§103 Inkomna skrivelser
• Post för veckorna 34, 35, 37, 38 gås igenom.
§104 Utställning
•

Dingtuna-utställningen är genomförd.
TC och ÅL rapporterar utställningen har fått mycket beröm och
positiv feedback, muntligt och skriftligt, både från domare,
ringsekreterare och utställare.

§105 Viltspår
•

Ingen rapport.

•
•

Ingen rapport.
Styrelsen har fått in ett tips om ett namn till posten som
spanielansvarig, MN tar kontakt.

•
•
•

Sala-provet är klar, återstår två B-prov.
Provledarträff planeras.
UL kommer att delta i ett möte med jaktlaget för markerna där
Sala-provet har gått tidigare för att åter kunna använda markerna
som provplats.
Ett inköp av ammunition för retrieverprov är klart.
Ett A-prov, elit kommer troligtvis att bli av (MN).

§106 Spaniel

§107 Retriever

•
•

•
•
•
§108 Utbildning
•
•
•

•

•

•
§109 Hemsidan
•

Det finns planer på ett samarbete mellan två eller tre avdelningar i
att arrangera A-prov (MN).
KKL, många anmälda. Proven pågår.
En tackjakt planeras för provledare, det finns ett förslag på datum
i november.
En valpkurs kommer att gå i Örebro till våren.
Önskemål att få till en valpkurs i Västerås. TC kontaktar en
tänkbar instruktör.
INSTRUKTÖRSUTBILDNING
Avdelningen har skickat in en förhandsanmälan för två platser.
4 personer har hört av sig. TC begär in CV av de som anmält
intresse.
Motprestationen efter utbildningen diskuteras.
BESLUT:
Avdelningen skickar de två mest meriterade.
När CV:n kommit in informerar TC styrelsen per mejl för
synpunkter.
Motprestation: Minst 5 kurser under tre år.
Kassörsutbildning (SKK), ÅL avstår. Hon kommer att delta i en
informationsträff för föreningar som anordnas av
Skattemyndigheten.
WT- kursen har tyvärr fått skjutas upp,1 eller 2 veckor.
TC åtekommer snarast med besked om datum samt kostnad.
Det finns flera externa anmälda till kursen.
Diskussion om en kurs om handling för de
utställningsintresserade.
Ett önskemål att info-sidan skall vara mera klickbar.

§110 Apportören
• Material skall vara inskickat senast den 15/10.
§111 Ekonomi
•
•

Om ersättningarna till t.ex ringsekreterarna skall kunna betalas på
konton bör det redan informeras om i PM:et.
Pengarna som betalts för markhyran (RM 2011) har nu kommit
tillbaka från Dala-avdelningen som adminstrerar ekonomin för RM
2011.

§112 Retrievermästerskap 2011
• Planeringen rullar på. Enligt prognoserna kommer arrangemanget
gå ekonomiskt ihop, eventuellt en liten förlust.
§113 Övriga frågor
• Valberedningen: Vi har eventuellt ett namn till valberedningen.

•

Diskussion kring att få en representant till styrelsen som
representerar ungdomar. Hur många ungdomar har vi?

§114 Nästa möte
• Nästa möte: 21/11 kl.18.30, i Köping
§115 Mötets avslutande
• MN avslutar mötet.
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Mats Närling
Ordförande

Åse Linderskjöld
Justerare

Benita Rennes
Mötessekreterare

