Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2018-05-25, Örebro kl. 19.00
Närvarande: Johannes Almqvist, Jessica Carlqvist, Ewa Haag, Edit Tollheim, Jenny
Hedström, Annica Widlund, Karin Helin Lindkvist
Anmält frånvaro: Mats Närling,
_____________________________________________________________________
§34.

Mötets öppnande

Johannes Almqvist väljs till ordförande.
§35.

Val av sekreterare

Karin Helin Lindkvist väljs till sekreterare.
§36.

Val av justerare

Jessica Carlqvist väljs till justerar.
§37.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§38.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingar.
§39.

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser gås igenom.
En inbjudan har inkommit till representantskapsmöte den 2-3 juni. SSRK Bergslagen har inte
anmält någon deltagare. Anmälans skulle ha inkommit senast den 7 maj.
§40.

Ekonomi

Det finns knappt 215 000 kronor disponibelt. Det har varit en del problem i samband med
byte av redovisningsprogram. Alla aktiviteter är ännu inte redovisat till kassören vilket gör att
allt inte finns med i redovisningen. Ordförande kontaktar de som varit ansvarig för aktiviteter
för att stöta på att de måste redovisa ekonomin.
§41.

Utställning

Ett avtal är påskrivet med extern arrangör, Therese Löf ,som kommer att genomföra
utställningar åt sektionen och det verkar som det kommer att fungera bra.
§42.

Viltspår

Två viltspårskurser har genomförts, en anlagsklass och en öppenklass. Nu har de fått
förfrågan om en till öppenklasskurs. Styrelsen beslutar att godkänna att starta en
öppenklasskurs efter sommaren.
Kvalet till viltspårs SM har hållits och vinnaren representerar avdelningen på SM.

I anvisningar till viltspårs-SM föreslås att avdelningen ersätter boende och resekostnader.
Den 21-23 september kommer SSRK hålla en kurs att hållas för viltspårsinstruktörer. Jenny
är intresserad av att delta på kursen. Hon har också fått frågan om det finns fler i
avdelningen som är intresserade.
Beslut: Styrelsen beslutar att:
•

Avdelningen ersätter avdelningens representant på viltspårs-SM för boenden två
nätter á 665 kr/natt samt milersättning för resa till Orsa där tävlingarna hålls.

•

Jenny får anmäla sig till kursen samt att det läggs ut på hemsidan en förfrågan om
det finns någon mer i avdelningen som vill gå kursen.

§43.

Spaniel

Det har inkommit en skrivelse från en medlem med förslag på aktiviteter för spaniel för att
väcka intresse för spaniel.
I tidigare styrelser har man diskuterat aktiviteter för spaniel och kommit fram till att det är
jaktorienterade aktiviteter för spaniel som klubben ska hålla.
Annica kontaktar den medlem som kontaktat avdelningen för att återkoppla samt diskutera
vidare vad man kan göra för de med spaniel.
§44.

Retriever

Vid ett tidigare telefonmöte diskuterade styrelsen förslaget till regelrevideringen för jaktprov.
Avdelningen har lämnat synpunkter på regelrevideringen till huvudstyrelsen.
Avdelningen kommer att hålla B-prov för retriever men det har ännu inte kommit in i SSRKprov eller på hemsidan. Annica påminner Emma om att det ska läggas ut där.
§45.

Utbildning

En funktionärsutbildning ska hållas och det ska då hållas ett inofficiellt B-prov. Annica har
kollat med Emma om det finns vilt i avdelningen för att kunna genomföra provet. Tanken är
att det ska köras två kvällar med 10 deltagare per kväll. Kostnad 100 kr per hund.
Styrelsen bestämmer att hålla provledarutbildningen/B-prov på kvällen den 1 augusti och 22
augusti. Annica kontaktar Benita för att informationen ska komma ut på hemsidan.
Annica kontaktar de som har anmält att de kan hålla i träningsträffar.
§46.

Information

Avdelningen har i dag två Facebook-sidor men det finns sidan tidigare ett beslut om att den
ena sidan ska läggas ned. Styrelsen beslutar att Facebook-gruppen öppnas och ”gillasidan”
på Facebook läggs ned. Johannes kontaktar Mats och informerar om beslutet så att han kan
lägga ut information om att sidan kommer att läggas ned för att sedan ombesörja att den
stängs ner efter ca två veckor samt att den andra sidan öppnas.
Johannes kontaktar webbansvarig för att diskutera rutiner för hur information läggs ut på
hemsidan.

§47.

Övriga frågor

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Då styrelsen inte är
tillräckligt informerad om vad det kommer att innebära beslutas att hålla ett extra möte den
19 juni kl 18.30 för att bara behandla GDPR. Inför det mötet ska samtliga ta del av det
material som finns på SSRK:s och SKK:s hemsida. På representantskapsmötet kommer
också GDPR att behandlas.
§48.

Nästa möte

Nästa möte bestäms till den 19 juni kl 18.30 i Köping. Johannes bokar lokal.
§49.

Ordförande avslutar mötet.

Johannes Almqvist
mötesordförande

Jessica Carlqvist
justerare

Karin Helin Lindkvist
sekreterare

