Protokoll
SSRK styrelsemöte 2018-12-04, Köping 18.30
Närvarande: Emma Gustafsson, Mats Närling, Ewa Haag, Edit Tollheim, Annica Widlund,
Jessica Carlqvist, Jenny Hedström
Frånvaro: Johannes Almqvist, Karin Helin Lindqvist

§ 66. Mötets öppnande
Jessica Carlqvist väljs till ordförande.
§ 67. Val av sekreterare
Emma Gustafsson väljs till sekreterare.
§ 68. Val av Justerare
Mats Närling väljs till justerare
§ 69. Dagordning godkänd
Dagordning godkänns
§ 70. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och rättelse §60 föregående protokoll, vi har ett
samarbete med SSRK Östra, dom har arrangerat ett A- Prov åt SSRK Bergslagen.
§ 71. Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser gås igenom:
§ 72. Ekonomi
Vi går igenom ekonomin och som det ser ut kommer vi att gå minus i år, men allt är inte
redovisat ännu så någon uppdatering kring hur mycket vi kommer att gå minus är ännu
oklart. Tollingprovet är ännu ej helt redovisat ekonomiskt. Det är skärpning med
redovisningar till Ekonomi ansvarig för prov och kurser.
§ 73. Utställning
Sökt utställning för 2021 är klart dock ej fått något svar på denna. Therese Löf är bokad som
SUA till utställningen 2021. Ewa gick aldrig SUA utbildningen. Alla sponsorer, domare och
ringsekreterare är färdiga till Kumla utställningen i Januari 2019.
§ 74. Viltspår
Jenny väntar på att det ska bli utbildning till instruktör i viltspår. Vill anordna ett prov en
heldag 2019. Undersöker vidare och återkommer mer om det finns möjlighet.
§ 75. Spaniel

Inget att rapportera.
§ 76. Retriever
KKL anordnat den 24/11 i Kungsör med Sune Nilsson som domare. Kommer eventuellt ett
KKL till i Januari. Mailar Kajsa Markusson och Jenny Gunnarsson för prov nästa år 2019 och
kollar om intresse finns att anordna två B-prov. Sören svärd och Daniel Källberg kommer
troligtvis att anordna ett B-prov i sala 2019.
§ 78. Utbildning
4 B- provs träningar kommer att hållas 2019, två på våren och två på hösten. Det planeras
tre kurser för lokala instruktörer på olika nivåer 2019 och det planeras även två kurser med
instruktörer från annat håll, Annica undersöker detta vidare. Finns intresse av att gå
provledare utbildning, Pia Holmlund vill gå provledare utbildning och styrelsen betalar för
logi och resa, finns en kurs i Småland 2019.
§ 79. Information
FB sidan har ännu inte stängts ner men ska göras.
§ 80. Övriga frågor
Styrelsen beslutar att årsmöte ska vara 10 mars klockan 14.00 i Köping, plats,
Studiefrämjandets lokal. Diskuterar vilka som kommer sitta kvar i styrelsen.
§ 81. Nästa möte
Nästa möte planeras Tisdag den 22 Januari kl. 18.30 i Örebro.
§ 82. Ordförande avslutar möte
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