Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2018-09-18, Köping kl. 18.30
Närvarande: Johannes Almqvist, Ewa Haag, Edit Tollheim, Annica Widlund, Karin Helin
Lindqvist, Emma Gustafsson, Mats Närling (från § 57)

Anmält frånvaro: Jessica Carlqvist, Jenny Hedström
_____________________________________________________________________
§50.

Mötets öppnande

Johannes Almqvist väljs till ordförande.
§51.

Val av sekreterare

Karin Helin Lindkvist väljs till sekreterare.
§52.

Val av justerare

Edit Tollheim väljs till justerar.
§53.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§54.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingar.
§55.

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser gås igenom:
§56.

Ekonomi

En genomgång görs av ekonomin och det har inte skett några stora förändringar.
Utställningen som genomfördes i augusti i Askersund medförde ett ekonomiskt underskott.
Det kan tillkomma kostnader så det går ännu inte att göra en slutredovisning.

§57.

Utställning

En skrivelse har inkommit från SSRK avseende utställningsprogram 2021. Ewa får i uppdrag
att ansöka till SSRK om utställning i januari 2021. Vid mötet beslutas att inte ansöka om
utställning i augusti 2021.
En skrivelse har inkommit till utställningsansvarig från reservdomare som var anlitad till
Askersundsutställningen då hon inte erhållit något avtal eller ersättning för denna utställning.
Ewa har ombesörjt att reservdomaren får den ersättning som hon hade rätt till.

Ewa ställer frågan om hon i egenskap av utställningsansvarig kan anmäla sig till en kurs för
blivande utbildningsadministratörer den 24-25 november. Styrelsen beslutar att Ewa kan
anmäla sig till utbildningen.
Johannes får i uppdrag att ställa en skrivelse till ordförande SSRK HS avseende HS
hantering inför utställning i Askersund i augusti.

§58.

Viltspår

SSRK Bergslagen har genomfört en viltspårskurs.
§59.

Spaniel

Annica har haft kontakt med en av medlemmarna som ville ha spanielaktiviteter och
informerat om att det finns möjlighet att vara med även med spaniel på träningsträffarna.
Det planeras inga specifika spanielaktiviteter för närvarande i avdelningen.
§60.

Retriever

Emma har fått fråga från Östra om Bergslagen vill vara medarrangör till ett av Östras A-prov .
Emma svarar Östra att Bergslagen inte är med.
Ett tollingprov ska arrangeras av SSRK Bergslagen. Det kommer att behöva köpas in mer vilt
till provet.
Ett KKL kommer att hållas under hösten i avdelningen. Datum är dock inte bestämt än.
Det verkar som det finns intresse för att anordna flera B-prov i avdelningen under 2019.
Emma undersöker om Kajsa Markusson och Jenny Gunnarson vill anordna varsitt B-prov i
Örebrområdet under 2019. Mats undersöker om Sören Svärd kan tänka sig att anordna Bprov i Västeråsområdet 2019.
Det finns ett protokollfört beslut att man får betala ut funkispengar 1000 kr per ruta på
jaktprov. Det finns också ett beslut om att aktiviteterna ska gå ihop ekonomiskt.
Styrelsen beslutar att funkispengar ska utgå till de två prov som har arrangerats 2018 i
avdelningen. Till 2019 kommer styrelsen ta ställning till om det ska hanteras på annat sätt
med funkispengarna.
§61.

Utbildning

Annica har fått en förfrågan om avdelningen kan anordna valpkurs. Pia Holmlund har erbjudit
sig att ha kurs under våren 2019. Annica tar fram förslag på kurser under våren 2019.
Det har kommit in en inbjudan till grundkurs i föreningsteknik. Styrelsen beslutar att Annica
kan anmäla sig till kursen.
§62.

Information

En information ska läggas ut i Facebook-gruppen att
Den s.k. ”gillasidan” på Facebook kommer att läggs ned. Ewa lägger ut information om detta
samt öppnar Facebookgruppen så att den blir öppen.

Webbmaster efterlyser information att lägga ut på hemsidan. De som ansvara för aktiviteter
meddelar webbmaster att de kommer med information så snart de har några aktiviteter att
informera om.
§63.

Övriga frågor

Vid mötet diskuteras om det är några åtgärder avdelningen behöver göra med anledning av
GDPR. Karin tittar igenom reglerna för att se om det är något som avdelningen behöver göra
avseende detta.
§64.

Nästa möte

Nästa möte bestäms till den 14 november kl 18.30 i Örebro eller via Skype.
§65.

Ordförande avslutar mötet.

Johannes Almqvist
mötesordförande

Edith Tollheim
justerare

Karin Helin Lindkvist
sekreterare

