Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 208-01-30, Köping kl. 18.30
Närvarande: Johannes Almqvist, Mats Närling, Ewa Haag, Emma Gustafsson,
Lotta Karlsson, Benita Rennes
Anmält frånvaro: Lotta Frankesjö, Susanne Melander, Anki Johansson
§1

Johannes Almqvist väljs till ordförande.

§2

Benita Rennes väljs till sekreterare.

§3

Lotta Karlsson justerar.

§4

Dagordning godkänns.

§5

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingar.

§6

Inkomna skrivelser går igenom.
Dataskyddsordningen diskuteras.

§7

Ekonomi
Redovisningen för Kumlautställningen är inte klar.
Beslut:
Avdelningen står för kostnaderna för WT-domarutbildning för LNH.
6 instruktörer som varit verksamma de senaste åren bjuds på föreläsningen
med Eva Bodfäldt.
Aktiva funktionärer i avdelningen får rabatt på 200 kr för föreläsningen med Eva
Bodfäldt.
Avdelningen köper in en Bolting Rabbit.

§8

Utställning
Vi saknar information om domarsättningen till Askersundutställningen.

§9

Viltspår
Antalet provspår inom avdelningen har ökat.
Provperiod under 2018 är helår.

§ 10

Spaniel
Ingen rapport.
Diskussioner att kunna ha ett fältprov samt en spanielkurs under 2018.

§ 11

Retriever
Provledarträff kommer att hållas i Köping på Studiefrämjandet under
våren. Provledarna bjuds på mat efter mötet.
Det blir inget Västeråsprov.
”Laxåprovet” kommer att hållas i september. Antingen i Laxå eller i trakterna av
Degerfors.

KM kommer att gå i slutet på april.
Det blir en Mock Trial i Örebro i början på maj. Det kommer att annonseras på
hemsidan.
Kurs för en extern instruktör
Två dagar, första dagen på nkl-nivå, andra dagen ökl/ekl nivå.
Retrieveransvarig bokar datum. Annonseras på hemsidan.
A-prov
Det har kommit in ett förslag om att anordna ett A-prov för retriever i samarbete
med SSRK Östra.
Beslut: Ett A-prov (retriever) budgeteras för 2018.
§ 12

Tolling
Ett prov med alla klasser planeras till hösten.
Tollingansvarig har informerats om budget-/redovisningsrutinerna.
Tollingrovledningen kommer att bjudas in på provledarträffen.
Det har kommit önskemål av provledningen att själv få köpa in vilt till
tollingprov.
Beslut: Det finns inget hinder för det. Kostnaden per vilt får dock inte överstiga
det avdelningen betalar. Retrieveransvarig skall i god tid få information
hur provledningen tänker göra.

§ 13

Utbildning
Beslut: Avdelningen betalar för två, eventuellt tre personer för en
provledarutbildning som SSRK Värmland anordnar.
Apportering – grundkurs med start den 6/3 i Örebro
Fem kurstillfällen för maximalt 8 deltagare.
Två kurser i Viltspår är planerade.

§ 14

Information
Inget nytt.

§ 15

Övriga frågor
Frågan om profilprodukter får vila tillsvidare.
Årsmötet
Olika senarior inför årsmötet:
Alternativ om avdelningen inte kommer att ha någon utställningsansvarig
diskuteras.
Avdelningen har varit utan en utbildningsansvarig i några år. Det är en viktig
funktion som bör prioriteras.

Utan en ny styrelse finns det ett alternativ, att lägga avdelningen vilande.
Underlagen för årsmöteshandlingarna skall in skyndsamt.
Årsmötet bjuds på en enkel fika.
§ 16

Nästa möte
Telefonmöte, styrelse 18-03-06, kl.19.00
Styrelsemöte 18-03-11, Örebro

§ 17

Ordförande avslutar mötet.

Johannes Almqvist
Ordförande

Benita Rennes
Sekreterare

Lotta Karlsson
Justerare

