Protokoll
SSRK Bergslagen styrelsemöte 2012-02-15, Köping 18.30
________________________________________________________________
Närvarande: Mats Närling (MN), Åse Linderskjöld (ÅL), Margareta Dahl (MD), Urban Larsson
(UL), Benita Rennes (BR), Lotta Yourstone (LY), Tove Carlsson (TC), Pia Holmlund (PH)
Anmält frånvaro: Sören Svärd
§ 19 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

§ 20 Val av sekreterare

BR väljs till sekreterare.

§ 21 Val av justerare

PH väljs till justerare

§ 22 Dagordningens godkännande

Dagordning godkänns.

§ 23 Föregående mötesprotokoll

TC påpekar att hon inte har blivit informerad om
frågor inom utbildning från förra mötet.
Mötesprotokollet godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 24 Inkomna skrivelser

Sista anmälningsdagen till Funktionärsträffen är
samma datum som årsmötet. Var och en som vet att
kommer att sitta kvar bör anmäla sig redan nu.

§ 25 Utställning

Januariutställningen är genomförd. Det har kommit
in en del klagomål om lokalerna men också många
positiva kommentarer.

§ 26 Viltspår

En nybörjarkurs planeras samt en informations/
spårträningshelg planeras kring de nya
viltspårreglerna.
PH tar över viltspårsansvaret succesivt redan före
årsmötet.

§ 27 Spaniel

Inget nytt att rapportera.

§ 28 Retriever

Provplanering för 2013 skall in redan nu. UL skickar
in en mycket preliminär planering.
Datum för KM som kommer att gå i Örebrotrakten:
14/4, plats är inte bestämd

§ 29 Utbildning

Teorikursen pågår med 6 (7?) deltagare.

§ 30 Hemsidan

Forumet är borttaget pga. att den under en helg blivit
nerlusad med spam.

§ 31 Apportören

Inget nytt.

§ 32 Ekonomi

Januariutställningen har gått plus i år, övrigt inte
mycket att rapportera då händelserna är få i början
på året..
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§ 33 Övriga frågor:

Valberedning (Anna-Lena Bäck) jobbar på för att
hitta en utställningsansvarig, hittills helt utan resultat.
MN tar kontakt med HS för att förvarna om att vi kan
hamna i en situation då vi inte har någon
utställningsansvarig.
Organisationsremiss är besvarad. BR lägger
remissvaret på hemsidan.
PH ansvarar för förtäring för årsmötet.

§ 34 Bokslut, årsberättelse, budget

Mötet övergår till att arbeta med bokslut,
årsberättelse samt med budget för 2012.

§ 35 Nästa möte

Nästa styrelsemöte 18/3, kl. 13 i Köping.
Årsmöte 18/3 kl. 15 i Köping, därefter konstituerande
möte för nya styrelsen.

§ 36 Mötets avslutande

MN avslutar mötet.

-------------------------Mats Närling
Ordförande
	
  

	
  

--------------------------Pia Holmlund
Justerare

--------------------------Benita Rennes
Mötessekreterare
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