Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2019-01-22, Örebro kl. 18.30
Närvarande: Johannes Almqvist, Ewa Haag, Annica Widlund, Karin Helin Lindkvist,
Jenny Hedström
Anmält frånvaro: Edith Tollheim, Mats Närling, Emma Gustavsson
_____________________________________________________________________
§83.

Mötets öppnande

Johannes Almqvist väljs till ordförande.
§84.

Val av sekreterare

Karin Helin Lindkvist väljs till sekreterare.
§85.

Val av justerare

Jenny Hedström väljs till justerar.
§86.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§87.

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen har inte tagit del av föregående mötesprotokoll genomgång av det skjuts till
nästkommande sammanträde.
§88.

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser gås igenom.
Efter årsmötet måste en ny medlemsansvarig utses.
§89.

Ekonomi

En genomgång görs av ekonomin. Bokslutet är dock ännu inte klart. Budget för kommande
år behöver komma in till kassören från de ansvariga för olika verksamhetsområden.
§90.

Utställning

Kumlautställningen har genomförts. Då en domare blev sjuk fick det göras en omplanering
av domare och ringsekreterare vilket medförde att kostnaderna blev lägre än planerat.
Utställningen genomfördes utan problem.
§91.

Viltspår

Jenny Hedström, Susanne Sedvall och Margareta Dahl har anmält intresse för
viltspårsinstruktörsutbildning 16-17 mars. Kursavgiften och boende bekostar klubben.
Margareta Dahl kommer dock att stå för sina kostnader själv i samband med utbildningen.
Styrelsen beslutar att samtliga anmäls till utbildningen. För de som går utbildningen på
klubbens bekostnad innebär det att man är skyldig att hålla i två kurser i klubbens regi innan

man får hålla privata kurser. Jenny anmäler samtliga tre till utbildningen och meddelar
Susanne Sedvall och Margareta Dahl att de får gå utbildningen.
Jenny undersöker om Henrik Widlund kan vara domare vid SM-uttagningen.
Anmälningsavgiften för viltspårsprov är höjd.
Funktionärsträffen är den 6-7 april.
Viltspårsmästerskap genomförs v 30. Före det ska det göras en SM-uttagning. Sverige står
som värd för nordiska i viltspår.
§92.

Spaniel

Inget att rapportera.
§93.

Retriever

Styrelsen beslutar att ett A-prov i Ekl ska genomföras under kommande år. Mats Närling
kommer att ansvara för provet.
§94.

Utbildning

En kurs med Trond och Aase Götterud planeras 15-16 juni. Kursen kommer att genomföras
med nybörjare/öppen lördag och öppen/elit söndag. Kursen kommer att kosta 1 350 kr/dag
och 300 kr för en åhörarplats. Max antal deltagare 18 på två dagar. Styrelsen beslutar att
genomföra utbildningen med anmälan och betalning senast 28 februari.
Pia Holmlund kommer att hålla kurs nybörjare apportering. Kursen kommer att kosta
1 500/deltagare och Pia Holmlund kommer att få 1 000 kr/deltagare.
Instruktörer som håller kurs i klubbens regi får 950 kr/kurs om man inte har ett eget företag.
Kajsa Markusson kommer att hålla apporteringskurs öppenklass i april/maj. Kursavgiften är
inte klar ännu.
Annica har fått förfrågan om spanielkurs och hon har då hänvisat till den kurs som Pia
Holmlund kommer att hålla i.
§95.

Information

Webbansvarig har efterlyst mer information att lägga ut på hemsidan.
§96.

Övriga frågor

Verksamhetsberättelse för året till Johannes via mail senast den 10 februari. Budget med
verksamhetsplan för kommande år ska vara inne till kassören via mail senast den 10
februari. Bokslutet ska skickas av kassören till revisorerna senast den 17 februari.
§97.

Nästa möte

Nästa möte bestäms till den onsdag den 20 februari kl 18.30 i Köping. Johannes bokar lokal.
§98.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.
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mötesordförande

Jenny Hedström
justerare

Karin Helin Lindkvist
sekreterare

