Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2019-12-05, Örebro möte kl. 18.00
Närvarande: Elin Nilsson, Annica Widlund, Karin Helin Lindqvist, Mats Närling, Jenny
Hedström, Julia Wiiand

Anmält frånvaro: Emma Gustafsson, Ewa Haag
_____________________________________________________________________
§50.

Mötets öppnande

Karin Helin Lindqvist väljs till ordförande.

§51.

Val av sekreterare

Elin Nilsson väljs till sekreterare.
§52.

Val av justerare

Annica Widlund väljs till justerare.
§53.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§54.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§55.

Inkomna skrivelser

Karin ber Ewa kolla upp mejlet vi fått angående information om försäkringar, om det är något
som är aktuellt för oss.
§56.

Ekonomi

Mats ska kolla upp reseräkningar från A-provet som var i augusti.
Vi saknar redovisning från Örebroproven och A-provet.
§57.

Utställning

Utställningen i januari 2020 är klart med domare och ringsekreterare.

§58.

Viltspår

Magnus F med fru kan tänka sig att döma jubileumsspår/tävlingen.

§59.

Spaniel

Julia ska prata med Sven-Erik om ett möjligt vattenprov under nästa år.

§60.

Retriever

Mats och Ulf planerar att anordna mock trail och A-provs kurs till våren 2020.
Se över planering inför nästa års KM och WT. Ha en arbetsordning.
Emma får se över anmälningsdatum för B-prov.
Kolla upp om Sala-provet blir av.

§61.

Utbildning

Föreläsning ”Hållbar hund i skogen” med Jessika Axelsson kommer planeras, inget datum
spikat ännu. Karin jobbar vidare i den här frågan.
Inget intresse för instruktörsutbildning.
Inget intresse för FB-R.
§62.

Information

Inget nytt.
§63.

Information hemsida

Informationen som är aktuell ligger på hemsidan.

§64.

Övriga frågor

Mats kollar om Östra har ett arbetsordningsdokument som vi kan få ta del av och använda i
vårt arbete.
Styrelsen vill ha ett budgetförslag inför att man ska anordna prov, kurs, utställning etc.
§65.

Nästa möte

Torsdag den 9/1 kl 18. Återkommer med plats.

§66.

Ordförande avslutar mötet.

Karin Helin Lindqvist
mötesordförande

Annica Widlund
justerare

Elin Nilsson
sekreterare

