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

Anmält frånvaro: Jenny Hedström
_____________________________________________________________________
§50.

Mötets öppnande

Karin Helin Lindqvist väljs till ordförande.

§51.

Val av sekreterare

Elin Nilsson väljs till sekreterare.
§52.

Val av justerare

Mats Närling väljs till justerare.
§53.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§54.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§55.

Inkomna skrivelser

Svarade i en enkät om sammanstrålning av funktionärsträff och representantskapsmöte.
Hundsport är intresserade av att göra ett reportage från utställningen i Kumla. Personen vill
skriva om raserna på utställningen och SSRK i stort.

§56.

Ekonomi

Saknar kvitton på maten från tollarprovshelgen. Elin påminner Åse.
Har inte hänt så mycket mer från förra mötet. Bokslutet är inte klart än.

§57.

Utställning

Allt är klart inför utställningen den 18-19 Januari.
§58.

Viltspår

Inget nytt just nu.

§59.

Spaniel

Julia ska prata med Sven-Erik under nästa vecka.

§60.

Retriever

Emma har skickat in datum för B-prov. Hon kikar även på fler prov.
Viltfrys fyllda med massa fåglar.
HS saknar NKL och ÖKL prov anmälda så om det ska göras fler prov kan man ha det i
åtanke.
Behöver planera KM/WT, Mats och Emma ska börja rodda i det.

§61.

Utbildning

Annica har haft kontakt med instruktörerna. Pia kan tänka sig att hålla i någon kurs.
Mats och Ulf kan tänka sig att ha mock trial träning.
Annica kan tänka sig att hålla i B-provs träningar.
Kolla en verksamhetsplanering inför året.
Annica jobbar vidare med tackföreläsningen.

§62.

Information

Inget nytt.
§63.

Information hemsida

Sprid att vi behöver mer folk till styrelsen.

§64.

Övriga frågor

§65.

Nästa möte

Nästa möte den 10/2 kl 18:30. Preliminärt Arboga.

§66.

Ordförande avslutar mötet.

Karin Helin Lindqvist
mötesordförande

Mats Närling
justerare

Elin Nilsson
sekreterare

