Protokoll
SSRK Bergslagen styrelsemöte 2012-05-31, Köping 18.30
Närvarande:
Mats Närling (MN), Urban Larsson (UL), Margareta Dahl (MD), Tove Carlsson (TC),
Åse Linderskjöld (ÅL), Pia Holmlund (PH), Benita Rennes (BR), Annika Ahlén (AA)
_______________________________________________________________
§ 64 Mötets öppnande

MN öppnar mötet.

§ 65 Val av sekreterare

BR väljs till sekreterare.

§ 66 Val av justerare

TC väljs till justerare.

§ 67 Dagordningens godkännande

Dagordning godkänns.

§ 68 Föregående mötesprotokoll

Protokollen för styrelsemötet den 2012-03-18,
konstituerande mötet den 2012-03-18 godkänns och
läggs till handlingarna.
§52 i protokollet för styrelsemötet 2012-04-11 har
felaktig tagit upp frågan om avdelningens
chippläsare som ett beslut. Frågan diskuterades.
Beslut: se §78

§ 69 Inkomna skrivelser

Post för veckorna 15,16,17 samt 21 gås igenom

§ 70 Utställning

Septemberutställningen:
Planeringen löper på, allt är bokat.
MD skickar anvisningar om SRD till alla domare.
En fodertillverkare sponsrar.
Anmälningarna kan göras också via SKK:s sida.
Januariutställning:
Styrelsen diskuterar om Avdelningen skall avstå att
genomföra utställningen januari 2012.
Vi saknar en utställningsansvarig.
En lokal är bokad i den västra delen av avdelningens
område.
Beslutet om utställningen tas på nästa möte när vi
vet om det har gått att boka domare med kort varsel
samt om vi har kunnat hitta personer som kan ingå i
en utställningsgrupp.

§ 71 Viltspår

Avdelningens SM-uttagning har 5 anmälda hundar.
Deltagarpresentation kommer till hemsidan, samt
rapport från SM.

§ 72 Spaniel

Inget att rapportera. UL tar kontakt med
Provledningen för spanielprovet.

§ 73 Retriever

Avdelningens retrieverprov är nu inlagda på SSRKprov, väntar att på att bli godkända.
Domare saknas ff till två av proven.
UL tar kontakt med Kajsa M.
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Diskussion om KM för utvärdering och feedback.
Reglerna samt RoA för WT gäller. Inför nästa års
KM tas diskussion vilka meriter som gäller.

§ 74 Utbildning

TC har haft kontakt med avdelningens instruktörer.
Två har svarat med att kunna tänka sig att har
nybörjarkurs. Kurserna planernas och annonseras
på hemsidan .
Träningsträffar planeras, upplägget diskuteras.
Diskussion kring ev. helgkurser TC efterlyser hjälp
med att arrangera.
WT- domarträning planeras.

§ 75 Hemsidan

Inget att rapportera.

§ 76 Apportören

BR informerar om att nästa manusstopp är den 1/8,
före nästa styrelsemöte.

§ 77 Ekonomi

ÅL redogör för det ekonomiska läget tom 30/05.

§ 78 Övriga frågor:

MN och BR rapporterar från FM.
ÅL informerar att hon (kassören) inte kan vara med
på septemberutställning. Kontanthanteringen
minimeras.
Chippläsare
Beslut: Avdelningen köper en chippläsare som
placeras i Örebro hos ÅL.
Kostnaden för att hyra är 50 kr samt att 200 kr
lämnas som deponi.
PH beställer och gör ett förslag på ett hyresavtal.

§ 79 Nästa möte

2012-08-29 i Köping, 18.30

§ 80 Mötets avslutande

MN avslutar mötet.

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

	
  

--------------------------Tove Carlsson
Justerare

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