Protokoll
SSRK Bergslagen, styrelsemöte, 2020-02-17, Örebro möte kl. 19.00
Närvarande: Elin Nilsson, Annica Widlund, Karin Helin Lindqvist, Mats Närling, Emma
Källberg, Ewa Haag, Jenny Hedström.

Anmält frånvaro: Julia Wiiand
_____________________________________________________________________
§50.

Mötets öppnande

Karin Helin Lindqvist väljs till ordförande.

§51.

Val av sekreterare

Elin Nilsson väljs till sekreterare.
§52.

Val av justerare

Emma Källberg väljs till justerare.
§53.

Dagordning godkänns.

Dagordningen godkännes
§54.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§55.

Inkomna skrivelser

Emma svarar på mejl angående höjda startavgifter.
Inbjudan har kommit för representantskapsmöte och funktionärsträff.
Även inbjudan till utbildning programmet katalog PC har vi fått och erbjudit Therese att gå
den.

§56.

Ekonomi

Vi har gått igenom resultatet för 2019. Plus resultat 10 200 kr i år.
Vi har även gått igenom budgeten för 2020.

§57.

Utställning

Årets utställning i Kumla är klar och planeras även igen för 2021.
SKK hundsport var med i två dagar för att rapportera under helgen.

§58.

Viltspår

SM uttagning 1-3 maj i Skogaholm. Vinnaren får en övernattning plus resa.
75 års spåren planeras i juni.
Diskuterat om vi är i behov av nya viltspårsinstruktörer.

§59.

Spaniel

Inget nytt.

§60.

Retriever

WT/KM är tanken att man ska köra alla klasser på en lördag i vår.
Idé om att arrangera laguttagning på söndagen efter WT/KM till nationell tävling, endast
elitklass.
Hoppas kunna arrangera ett WT till i sensommar/höst om det finns mark.
§61.

Utbildning

Pia har angett kursförslag som ska läggas ut på hemsidan. 1 april - 6 maj.
Mock-trail träning diskuteras om det går att genomföras.
25 oktober ”Hållbar hund i skogen” är bokat.
§62.

Information

Protokoll från tidigare möten kommer upp på hemsidan.
§63.

Information hemsida

Årsmötes handlingar kommer finnas på hemsidan att ta del av. Be Benita lägga upp på
facebook.
§64.

Övriga frågor

§65.

Nästa möte

Årsmöte 8/3 kl 14:00, plats Slättens skjutbana Örebro.
§66.

Ordförande avslutar mötet.

Karin Helin Lindqvist
mötesordförande
Emma Källberg
justerare
Elin Nilsson
sekreterar

