PROTOKOLL
SSRK Bergslagen styrelsemöte 2012-10-24, Köping 18.30
________________________________________________________________
Närvarande: Mats Närling (MN), Åse Linderskjöld (ÅL), Tove Carlsson (TC), Pia Holmlund
(PH), Margareta Dahl (MD), Annika Ahlén (AA), Benita Rennes (BR)
Anmält frånvaro: Urban Larsson (UL)
§ 98 Mötets öppnande

MN öppnar mötet

§ 99 Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs BR.

§ 100 Val av justerare

MD Väljs till justerare.

§ 101 Dagordningens godkännande

Dagordning godkänns

§ 102 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 103 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser för veckorna 35-42.
Möjlighet att söka ett stipendium (SKK) för utbildning
eller vidareutbildning inom utställningsområdet tas
upp.
Avdelningen står bakom om MD väljer att ansöka.

§ 104 Utställning

Anmälningsavgifterna är höjda.
Ansökning om två utställningsdatum för 2015 är
inskickade.
Domarna för 2014 skall bokas men datumen för
2014 har inte fått klartecken från SSK än.
Planering inför utställningen i januari har börjat.

§ 105 Viltspår

Provperioden för rörligt viltspårprov börjar igen den
1/1 2013.
Det har varit några fall med problem med nuvarande
betalsystem. Detta har inneburit merarbete.
Mötet överväger att gå tillbaka till att kvittokopia för
betalning skall bifogas till anmälan.
PH tittar på formuleringen.
Vi saknar förslag till nya domarelever.

§ 106 Spaniel

Trots att avdelningen inte lyckats rekrytera någon
spanielansvarig har prov arrangerats av en
engagerad provledning.
Mötet finner det önskvärt att en gång per år (inför
provsäsongen) ha en representant från
provledningen med på ett möte.

§ 107 Retriever

Rapport från UL: Vi väntar besked om kostnad för en
eventuell tackjakt.
Provledarträff planeras.
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Det blir inget A-prov i avdelningens regi i år.
§ 108 Utbildning

Kurs med Katarina Morsk flyttas till våren.
ÅL tar upp möjligheter att anordna helginternat med
instruktörer.

§ 109 Hemsidan

Inget att rapportera.

§ 110 Apportören

Materialet för nästa nummer är inskickat

§ 111 Ekonomi

Kassören redovisar för ekonomin.

§ 112 Övriga frågor

Årsmöte kommer att hållas den 10/3 2013 i Örebro.
Lokal är inte klar (MN, PH undersöker olika
möjligheter).
Det finns ett förslag om en föreläsare, PH tar
kontakt.
Information om årsmötet är inskickad till Apportören.
Diskussion om/hur de som gått till ett championat
under året skulle kunna uppmärksammas.
Valberedning, det saknas två medlemmar.
Kontakter tas.
Tack
Julbord planeras (MD),
Alla som hjälpt till på olika arrangemang tackas på
hemsidan.
PH tittar på olika alternativ till ett tackkort.

§ 113 Nästa möte

2012-01-09, Köping, 18.30

§ 114 Mötets avslutande

Mötet avslutas

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

	
  

--------------------------Margareta Dahl
Justerare

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