Protokoll nr 6/2016

Protokoll fört vid SSRK Södras styrelsemöte 2016-08-18 Ekerödsrasten (19.00-20.30)
Närvarande:
Ebba Petersson
Niclas Brännström
Marie Bengtsson
Jennifer Kolm
Anna von Blixen Finecke
Lisa Hansson
Sofia Larsson
Berit Persson Qvist
Sofie Rosén

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade och förklarade mötet öppet.

§2

Val av sekreterare
Ebba Petersson

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg.

§4

Val av justeringsman
Niclas Brännström

§5

Föregående mötesprotokoll
Möte tre och fyra är lagt till handlingarna

§6

AU-beslut
Inköp av dummys

§7

Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom

§8

Utgående skrivelser
Anna har skickat en skrivelse angående Royal Canin den 5/6 men har inte fått
återkoppling av HS.

§9

Rapport från kommittéerna
Utbildning: Planerade aktiviteter för 2016 är avslutade. Det har skickats en inbjudan
angående ett utbildningsmöte för att planera en träningsplan inför 2017. Tack
träningarna var mycket uppskattade. Nästa år kommer dem planeras i maj, då vi tror
det kan ge mer folk.

Retriever: WT, Möcklö hade färre starter än förra året. Provet fungerade bra. Det
provades tre nya system. Komradio, boll kö system och digital uppdatering av
resultaten. Elmias anmälnings tid är stängd, 116st anmälda. Det är planerat tre WT och
två mocktrail till 2017.
B-prov. Vårens prov är avslutat och har fungerat bra. Höstens prov börjar nu uppe i
Bräcke- Hoby. Många anmälda men dåligt intresse för funktionärer.
A-prov. Ska ha ett möte inom snar framtid. Det blir fyra KKL 2016. EKL är lite efter pga.
av sena svar från jägarna och svårt att få tag på domare, därför kommer det att
användas utländska domare.
Utställning: Berit kommer att lämna utställningskomiten och styrelsen. Ska fundera ut
en bra lösning.
Spaniel: Två vatten prov och ytterligare ett har efterfrågats. Haft ett öppet
vattenprovs träning där man fick träna på vattenprov utan instruktör.

§ 10

Ekonomi och budgetuppföljning
Har inte hänt något stort sen sist.

§ 11

Hemsidan
Webbmaster Katarina var inte närvarande. Öppna upp viltspårsdelen

§ 12

Viltspårsansvarig
Nya viltansvarig pressenterade sig och tycker att allt har börjat bra. Uppdaterar
viltspårsdomare med kontakt uppgifter. Det ska bjudas in till en domarträff och
uppdatera nya regler, protokoll och dylikt.

§ 13

Elmia
Finns funktionärer till tältet på Elmia. Funktionärerna som ska bemanna tältet ska få
ersättning för lunch. Funktionärerna får behålla kepsen men västen får man köpa loss
västen för halva priset= 350kr

§ 14

Royal Canin
Styrelsen har tagit ett beslut att vi inte längre ska använda RS som huvudsponsor.
Anna ska kontakta HS varför vi inte har fått något svar på vår skrivelse. All information
om vårt beslut ska skrivas ut till våra medlemmar.

14 B

Internationellt prov.
Fick igenom ett beslut att genomföras.

§ 15

Övriga frågor
-

§ 16

Nästa möte
Via skype 5/10 kl. 18.30
Ekerödsrasten 23/11 18.00

§ 17

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Anna Blixen Finecke
ordförande

Niclas Brännström

