Protokoll

SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2019-04-09, Arboga kl. 18.30
Närvarande: Elin Nilsson, Ewa Haag, Annica Widlund (på telefon), Karin Helin Lindqvist,
Emma Gustafsson, Mats Närling, Julia Wiiand, Jenny Hedström
Anmält frånvaro: 0
_____________________________________________________________________
§50.

Mötets öppnande

Karin Helin Lindqvist väljs till ordförande.
§51.

Val av sekreterare

Elin Nilsson väljs till sekreterare.
§52.

Val av justerare

Julia väljs till justerare.
§53.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§54.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
Susanne Bergh har skriftligen meddelat att hon inte är till förfogan till styrelsen som
utställningsansvarig. Förslaget är att vi inte har en utställningsansvarig.
Firmatecknare Karin Helin Lindqvist.
Kassör Ewa Haag.
Länken på hemsidan för mejlen fungerar inte till de nya. Karin tar kontakt med Benita.
Medlemsansvarig Annika Widlund.
KM/WT 12 Maj Skogaholm.
§55.

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser gås igenom:
Ingen post
§56.

Ekonomi

Alla kurser är klart och betalt. Osäker på betalning av Aase och Trond GØtterud kursen.
Ingen dagsfärsk redovisning men under kontroll.

§57.

Utställning

Telefonmöte angående utställningen. Maria Köhlström erbjöd sig att ta hand om utställningen
i Askersund och får även frågan att ta Januariutställningen. Therese är
utställningsadministratör. De måste ha kontakt med varandra. Therese har material som är
vårt som hon vill att vi ska hämta. Vi behöver inventera det för att se vad som är värt att ha
kvar.
Vi måste säga till Maria att hon tar kontakt med Therese så hon får besked.
Göra en inventarielista på materialet och sen skriva kvittens när man hämtar ut.
Förråd till alla saker vi har i föreningen. Ewa tar på sig ansvaret att inventera våra
utställnings saker.
Vi har ingen utställningsplats för Askersundsutställningen. Maria har ansvar för att hitta en ny
plats. Enligt Maria Köhlström är det endast ett år kvar av Askersundsutställningen. Alltså
inget 2020.
Förslag att ge pengar till cancerfonden från utställningen. Vi avvaktar till längre fram för detta
beslut.
Kontraktet med Therese löper tills vi säger upp det.

§58.

Viltspår

Jenny diplomerad viltspårsinstruktör.
4st domare från Värmland kommer döma i Bergslagen.
Anmälningsblanketten vill Jenny ha på hemsidan. Jenny pratar med Benita. Koppla att Ewa
och Jenny får på mejlen anmälningarna.
SSRK fyller 75 år 2020. Viltspår vill fira detta på något sätt. Det är under diskussion. 75 års
rosetter.
Kollat hur vi har det med rosetter. Köpa 1:orna rosetterna för inköpspris 40 kr men inte
championrosetten. Domarna sköter betalningen av rosetterna.
Ta bort gamla informationer på hemsidan. Jenny pratar med Benita.
Anlagskurs på väg ut. Ska vara i Maj. Ska läggas ut.
Instruktörerna har rätt till ersättning för resor. Blod och klövar mot uppvisande av kvitto.
§59.

Spaniel

Försöka få till vattenprov och B-prov. Försöka kolla hur vi kan få in pengar och inte gå back.
Kolla med spanielansvarig i HS hur man går tillväga.
Julia undersöker hur vi ska gå tillväga.
§60.

Retriever

Anmälan om medlemskap i svenska jägarförbundet. Skogaholm träningar, jaktprov osv
fördelar med att vara medlem. Karin skickar in.
Elitmästerskap i Östra under 2019.
Komma ut riktlinjer för mocktrail.

WT kommer troligtvis bli officiellt.
KM/WT 12 Maj
En domare till behövs.
60 st begränsat. Bergslagens medlemmar har företräde.
250 kr anmälningsavgift, medlemmar får hamburgare och dricka.
Emma lägger ut ikväll.
Provledarutbildning.
Uppfräschningsdag – Mats och Sune kör den.
RM 2021 ihop med dalarna. Man får kalkylera med förlust.
Vi ska svara HS. (Mats)
Tollingjakt
Ånnaboda sista helgen i september. Hjälmartollarna.
Elin pratar med Åse.
Kurs helg för nkl. Elin kollar kostnader och intresse.

§61.

Utbildning

Utbildningar börjar dra igång.
Annars inte så mycket.
§62.

Information

GDPR information. Kolla på andras hemsidor och kopiera till vår. Karin kikar på det.
§63.

Övriga frågor

Sätta datum för kommande möten.
23/5 18:30 Arboga
5/8 18:30 Telefonmöte
26/9 18:30 Återkommer om plats
§64.

Nästa möte

23/5 18:30 Arboga

§65.

Ordförande avslutar mötet.

Karin Helin Lindqvist
mötesordförande

Julia Wiiand
justerare

Elin Nilsson
sekreterare

