Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2019-05-23, Arboga kl. 18.30
Närvarande: Elin Nilsson, Ewa Haag, Annica Widlund, Karin Helin Lindqvist, Mats Närling,
Jenny Hedström

Anmält frånvaro: Emma Gustafsson, Julia Wiiand,
_____________________________________________________________________
§50.

Mötets öppnande

Karin Helin Lindqvist väljs till ordförande.

§51.

Val av sekreterare

Elin Nilsson väljs till sekreterare.
§52.

Val av justerare

Ewa väljs till justerare.
§53.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§54.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§55.

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser gås igenom.

§56.

Ekonomi

Den är god. En mer redovisning kommer efter sommaren.

§57.

Utställning

Vi har skickat in en ansökan om platsbyte för Askersundsutställningen. Nya platsen blir i
Kumla.
Vi måste inventera materialet från utställningen. Vi behöver köpa 3 st nya trimbord (Ewa
köper in). Annica tar hem allt material från utställningen till sig som ligger just nu hos
Therese.
Karin tar kontakt med Maria att ta över Kumla utställningen i januari. Kan hon inte ta det får vi
skicka en begäran att ställa in till HS.

§58.

Viltspår

2/6 SM uttagning i Skogaholm. Beslut tas att Jenny köper förtäring.
Beslut tas att avdelningen står för anmälningsavgift, resa och en övernattning för uttagningen
av Viltspårs SM.
§59.

Spaniel

Inget nytt.

§60.

Retriever

Provledarutbildning för 4 st.
Saknar en arbetsordning för KM med arbetsområden. Beslut tas att Annica tittar på ett
förslag på en arbetsordning och Elin tittar om det finns någon befintlig i gamla pärmar.
Upptäckt att mycket vilt är dåligt. Måste se över när vi köper in så de är bra.
Vi har tagit upp att Kajsa Marcusson är intresserad av att anordna B-prov i augusti på
vardagkvällar.
Anmälan om medlemskap i svenska jägarförbundet. Skogaholm träningar, jaktprov osv
fördelar med att vara medlem. Karin skickar in.
RM 2021 ihop med dalarna, vi ska vara med och anordna.
Vi ska svara HS. (Mats)
Tollingjakt
Ånnaboda sista helgen i september. Hjälmartollarna. Elin ska träffa provgruppen efter
sommaren för planering.
Kurs helg för nkl i höst. Elin kollar kostnader och intresse.

§61.

Utbildning

Tackträning för funkisar med instruktör. Förslag på datum 5/10.
Annica kollar instruktör.
Trond kursen finns 2 platser kvar.

§62.

Information

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

§63.

Övriga frågor

Fullmäktige (Mats deltog), WT röstades nej till att bli officiell.
SSRK prov kommer göras om.

Kommande möten:
5/8 18:30 Telefonmöte
26/9 18:30 Återkommer om plats

§64.

Nästa möte

5/8 18:30 Telefonmöte

§65.

Ordförande avslutar mötet.

Karin Helin Lindqvist
mötesordförande

Ewa Haag
justerare

Elin Nilsson
sekreterare

