Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2019-08-05, tel möte kl. 18.30
Närvarande: Elin Nilsson, Ewa Haag, Annica Widlund, Karin Helin Lindqvist, Mats Närling,
Jenny Hedström,

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

Mötets öppnande

Karin Helin Lindqvist väljs till ordförande.

§51.

Val av sekreterare

Elin Nilsson väljs till sekreterare.
§52.

Val av justerare

Mats 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. Vi ska kolla om Therese Löf är intresserad av att gå på
inbjudan till utställningsansvariga som vår representant.

§56.

Ekonomi

Vi återkommer efter sommaren.

§57.

Utställning

Therese Löf tar över utställningen i augusti. Den kommer hållas vid speedwaybanan i Kumla
den 11 augusti. Ewa kollar med henne om hon även är intresserad av att genomföra
januariutställningen. Om hon ej har möjlighet kollar vi med rasklubbarna.

§58.

Viltspår

Det kommer att arrangeras kurser under hösten. Mer info kommer.

§59.

Spaniel

Inget nytt. Julia i ämnet.

§60.

Retriever

Arbetsordning är på gång, vi jobbar vidare i den frågan.
Kajsa Marcusson har anordnat två särskilda B-prov. Ett genomfört och ett kommande.
Ta med fler vilt vid nästa tävling för att se till att det är bra vilt inför det.
Förslag att köpa in frigolitlådor som förvaring och kyl till viltet. Vi ber Emma kolla upp det.
Elin ska ha möte angående tollingjaktprovet som anordnas i höst. Mer info kommer.

§61.

Utbildning

Tackträning för funkisar fortfarande förslag på 5/10. Vi tittar på ett nytt förslag på att vi kör det
som en träning utan instruktör men uppstyrd och med ev catering till. Annica tittar på
cateringmöjligheter. Mats kikar på möjligheter till att hålla Mocktrail kurs.

§62.

Information

GDPR, skapa rutin för hur det ska hanteras.
Lägga till en ny punkt som heter Information till Bergslagens hemsida.
§63.

Övriga frågor

Var och en i styrelsen tittar på hur länge de är valda och sen kikar vi på om man vill sitta
kvar.
Vi behöver se över en valberedning. Vi lägger ut information på hemsidan och vi i styrelsen
frågar folk i vår omgivning.

Kommande möten:
26/9 18:30 Arboga

§64.

Nästa möte

26/9 18:30 Arboga

§65.

Ordförande avslutar mötet.

Karin Helin Lindqvist
mötesordförande

Mats Närling
justerare

Elin Nilsson
sekreterare

