PROTOKOLL
SSRK Bergslagen styrelsemöte 2011-11-21
__________________________________________________________________
Närvarande: Mats Närling (MN), Margareta Dahl (MD), Tove Carlsson (TC), Åse Linderskjöld
(ÅL), Benita Rennes (BR)
Anmält frånvaro: Urban Larsson (UL), Lotta Yourstone (LY), Pia Holmlund (PH), Sören Svärd
(SS)
§116 Mötets öppnande

MN förklarar mötet öppnat.

§117 Val av sekreterare

BR väljs till mötessekreterare.

§118 Val av justerare

TC väljs till justerare.

§119 Dagordningens
godkännande

Dagordning godkänns.

§120 Föregående
mötesprotokoll

Förra mötets protokoll gås igenom och läggs till
handlingarna.

§121Inkomna skrivelser

Post för veckorna 39-43, 45-47 gås igenom.
Omorganisationsremiss diskuteras nästa möte.

§122 Utställning

Januariutställningen är flyttad till Köping och körs
som tvådagarsutställning i en mindre hall. Trots att
det krävs färrre ringar per dag, kommer ringarna
vara små.
Domarna för 2013-års utställningarna är klara och
datumen för 2014 är ansökta.
Båda utställningarna 2011 har gått med förlust pga
mindre antal utställare.
Diskussion om hur kostnaderna skulle kunna
minskas med t ex bara en utställning per år eller att
själv ta hand om parkeringen och/eller serveringen,
att ha fler egna medlemmar som funkisar. Ett sätt
vore också att rapportera resultaten till SKK
elektroniskt och därmed minska kostnaderna för
stambokföringen.
Det behövs fler medlemmar som jobbar!
BR tar kontakt med Kerstin Bååk för att ta reda på
hur mycket programvaran som finns klarar av.

§123 Viltspår

Det har kommit in en ansökan om utbildning till
viltspårdomare.
Styrelsen vill ha mera information om formella krav
och regler innan beslut fattas.
TC kontaktar LY.

§124 Spaniel

Ff inget namn till en spanielansvarig. Mats håller i
kontakter.
Ny efterlysning skall sättas upp på hemsidan.

§125 Retriever

Tackjakten för provledningarna är genomförd.
Provledarträff planeras till december.
WT planeras till våren.

§126 Utbildning

Instruktörsutbildning: Alla intresserade har dragit
tillbaka sin anmälan, därmed kommer ingen från
avdelningen att delta.
WT-utbildningen är genomförd i en positiv anda. Det
var 17 deltagare varav 13 st från avdelningen.
Osäkert om våren valpkurs i Örebro kan
genomföras.

§127 Hemsidan

Kallelse till årsmötet sätts upp.
Annonseringen för uthyrning av Flexi Launcher
vässas.

§128 Apportören

Material som har kommit in har lämnats in. Nästa
manusstopp är den 15 januari 2012.

§129 Ekonomi

Alla proven är bokförda.
Ekonomin för året ser sämre ut än motsvarande tid
förra året. Intäkterna har minskat (se §122)
samtidigt som en del investeringar är gjorda.

§130 RM 2011

Retrievermästerskap 2011 är genomfört i gott
samarbete med SSRK Dalarna. Vi som arrangörer
kan vara nöjda med arrangemanget.
De nästan klara ekonomiska rapporterna visar en
liten förlust som kommer att delas mellan
avdelningarna.

§131 Övriga frågor

Datum och tid för årsmötet:
2012-03-18,kl. 15.00, Köping
Årsmötet kommer att vara annonserad i Apportören
och på hemsidan.
Valberedningen: kontakter tas.
Julbord: Inget julbord i år pga. den försämrade
ekonomin.

§132 Nästa möte

Nästa möte: 11/1 2012 kl.18.30, i Köping
I kallelsen påminns styrelsen speciellt om att
remissvaret kommer att behandlas samt att det är
dags att börja skissa verksamhetsberättelsen.

§133 Mötets avslutande

MN avslutar mötet.

-------------------------Mats Närling
Ordförande
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Justerare
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Mötessekreterare

