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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2016-04-06

Närvarande:

Anna von Blixen-Finecke
Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Sofi Rosén
Petra Ingemansson
Sofia Larsson
Lisa Hansson
Ebba Petersson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Anna von Blixen-Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg.

§3

Val av justeringsman
Sofia Larsson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll 1/2016 samt 2/2016 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU-beslut
AU har beslutat att välja Katarina Forsberg som ny webmaster.

§6

Att göra listan
Listan stämdes av, uppdaterades och diskuterades.

§7

Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser gicks igenom.

§8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§9

Royal Canin
Södra Avdelningen anser att det är konstigt att Royal Canin, som inte vill sponsra
tävlingar eller prov där vilt förekommer, kan vara SSRKs huvudsponsor. Styrelsen
beslutade att göra en utgående skrivelse till HS angående detta.
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§ 10

Viltspårsansvarig och tollingansvarig
Styrelsen diskuterade förslag till tollingansvarig. Niclas fick i uppgift att tillfråga
Jan Alenfall.
Styrelsen beslutade också att vi måste ha en ny viltspåransvarig. Det första
viktiga är att erbjuda alla dem som betalat in till att gå rörligt spår ett
provtillfälle. Lisa Hansson erbjöd sig att ta tag i denna process.

§ 11

Lottningsförfarande
Styrelsen beslutade att lotta vid överanmälan till tack-träning. Man får en lott för
varje tillfälle man varit funktionär eller för varje ideellt uppdrag man haft. Detta
ska kommuniceras ut på hemsidan.

§ 12

Mässor
Styrelsen önskar att vi kan deltaga på Jakthundens dag på Fulltofta. Alla ska
hjälpas åt att hitta funktionärer till en monter. C-provskommittén arbetar vidare
med vårt deltagande på Elmiamässan.

§ 13

Uppgifter till tredje part
Styrelse beslutade att inte lämna ut enskilda ekonomiska uppgifter till tredje part
utan att en skrivelse med förfrågan med motivering inkommit till styrelsen.

§ 14

Budget och budgetuppföljning
Kassören pratade om vikten att alla inbetalning märks med vilken aktivitet som
avses. Om en arrangör vill stämma av att alla deltagare betalat önskar kassören
en deltagarlista som kan prickas av. Detta underlättar förfarandet mycket.

§ 15

Hemsida och facebook
Katarina, vår nya webmaster, besökte styrelsen. Katarina vill gärna ha mer
reportage på hemsidan så att vi gör våra aktiviteter mer synliga för
medlemmarna. Vi behöver samarbeta med detta för att kunna täcka fler
aktiviteter.
Genom hemsidan behöver vi locka fler till att vara funktionärer.
Vi måste se till att vi inte lägger ut flera saker på Facebook varje dag. Vi ska ha
färre administratörer och koordinera bättre med Katarina.

§ 16

Övriga frågor
Styrelsen diskuterade vikten av att vi genomför ID-kontroller och testikelkontroll
på våra prov.
Sofi och Niclas åker på funktionärsträffen i Stockholm.
Tyvärr har vi ingen att skicka till representantskapsträffen i maj.
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§ 17

Nästa möte
Nästa möte blir 18 maj kl 19.00 via videokonferens.

§ 18

Mötets avslutande
Ordförande Anna von Blixen-Finecke tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
Tillfällig sekreterare

Anna von Blixen-Finecke
ordförande

Sofia Larsson

