Protokoll nr 7/2016

Protokoll fört vid SSRK Södras styrelsemöte 2016-10-05 Videokonferens(18.3020.30)
Närvarande:
Ebba Petersson
Jennifer Kolm
Lisa Hansson
Sofia Larsson
Berit Persson Qvist
Katharina Forsberg adjungerad
Sofie Rosén
Niclas Brännström
Icke närvarande:
Anna von Blixen Finecke

§1

Mötets öppnande
Vice ordförande Jennifer Kolm hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Val av sekreterare
Sittande

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§4

Val av justeringsman
Sofia Larsson valdes att justera dagens protokoll.

§5

Föregående mötesprotokoll
Förgående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6

AU-beslut
Skicka iväg sex stycken motioner till fullmäktigemötet.
Vi har bestämt årsmöte 4/3-17

§7

Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom. Vi beslutade ett skype möte 7/11 18.30 för att gå
igenom och skriva ihop en remiss till HS angående framtida retrieverklubb.

§8

Utgående skrivelser
Följande motioner har skickats till fullmäktige 2017


Avsluta sponsoravtal



Central domartillsättning
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§9



Domarkonferens A-provs domare



Utbildning till Domare



Framtagning av nya jaktprovsbestämmelser



Anvisning A-prov retriever

Rapport från kommittéerna
Utbildning:
Lisa bjöd in till ett brainstorming möte på Ekerödsrasten där tolv stycken deltog. Nästa
års kursplan blir nästan en repris på förgående år med lite nya idéer och några som är
bortplockade.
Spaniel:
Proven har gått bra och har haft fullt med anmälningar. Det är inlagt extra prov i
december och januari. Det ska anordnas en träningsjakt i oktober i Krageholm.
Nybörjare kommer att ha förtur på denna.
Utställning:
Berit ska undersöka den höjda stambokföringsavgiften
PR:
Elmia fungerade bra både i montern och på working test.
Retriever:
Ett av A-proven KKL blev inställt, ska försöka hitta ett ersättnings datum för KKL.
Lagt ut ett extra B-prov NKL i Vomb (särskilt prov)

§ 10

Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin ser bra och stabil ut. Några poster har resulterat i mer intäkter än
budgeterat.

§ 11

Extra avgift SSRK Prov
Jennifer skickar en skrivelse till HS angående att ta ut en extra avgift för att
betala via BG än dips eftersom att det ger ett extra jobb.

§ 12

Sätesändring skatteverket
Föreningen står registrerad hos den gamla kassören. Styrelsen beslutar att vi
ändrar sätet till sittande kassör Jennifer Kolm Fricks väg 3, 236 42 Höllviken.
Jennifer skriver till skatteverket.

§ 13

Hur får vi fler funktionärer
Vi behöver fler funktionärer och flera strategier diskuterades.
Fixa ett funktionärsregister som alla provledare kan nå. Katarina gör ett
formulär till hemsidan där man kan anmäla sig. Sofia tar på sig att samordna
funktionärerna.
Försöka få ut information till våra uppfödare så dem kan skicka vidare till
valpköpare. Lisa kollar hur vi får tillgång till uppgifter om registrerade
uppfödare i vårt område.
Vi planerar för en medlemsträff början av våren där vi grillar korv, träffas och
går igenom vad en funktionär gör.
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Vi behöver även bli bättre att ”tacka” våra funktionärer.
Förslag till andra tack träningar:
En exklusivare tackträning för tex domare och personer som anordnar kurser i
södras regi.
Tackträning för dem som inte har hund t.ex. Skytteträning.
Kvällsträningar för dem som hjälper till halvdagar.
Provledare – och kommissarieutbildning har planeras till våren. Niclas tar en
första kontakt med Bo Ferm, därefter går frågan tillbaka till Lisa.
§ 14

Medlemskläder
Ansluta oss till en sida där medlemmarna kan gå in och beställa medlemsmaterial.

B

Material förvaltare
Vi kommer förvara allt material på samma ställe, hos Märta Segerström, som även
kommer att göra en upptaderad inventarielista.
Lista av vad som finns.

§ 15

Övriga frågor
-

§ 16

Nästa möte
Skype 7/11 18.30
Ekerödsrasten 23/11 18.00

§ 17

Mötets avslutande
Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

3 (4)

Protokoll nr 7/2016

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Jennifer Kolm
Vice ordförande

Sofia Larsson
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