Protokoll nr 1/2018
Sidan 1 av 3

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-01-15 på Ekerödsrasten kl.
17.30

Närvarande:
Ebba Petersson
Lisa Hansson
Lisa Lyhagen
Niclas Brännström
Bartek Brejski
Jonas Brink
Sofi Rosén
Icke närvarande:
Sofia Palmqvist
Berit Persson Qvist
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§ 3 Val av justeringsman
Jonas Brink valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 9–171130 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Vi tar kostnader för kalibreringshelg för FB-R beskrivare.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.

01 dec
07 dec

Protokollsutdrag §111 SKK/UtstK nr 5 2017
Betr. Viltspårprogram för 2018
Medlemsstatistik per 2017-11-30

11 dec
14 dec

Inventera och kasta - nu börjar det praktiska arbetet
med GDPR
Domarauktorisation retrieverdomare A Kicki Pilenås
Domarauktorisation retrieverdomare B Liselotte
Hermansson
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Domarauktorisation retrieverdomare B Henry Carlsson
21 dec

GDPR - Nu är det dags att skriva registerförteckningar

02 jan

Rallylydnadsdomarutbildning

05 jan

HS-protokoll 171125-26 m bilagor

08 jan

Så här går det till på utställning 2018

12 jan

Utbetalning av medlemsavgifter delår 2 2017

§ 7 Utgående skrivelser
Förslag på ny spanieldomare kategori C.
Två stycken förtjänsttecken brons.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin och resultatet gicks genom. Få avvikelser som har logiska förklaringar.
Beslut att skicka resultat och underlag till Revisorer för granskning.
§ 9 Bosjökloster 2018
Vi har fått förfrågan om att hålla ett liknande arrangemang som förra året på
Bosjökloster. Då det är mässa på Ellinge slott samma helg är vi intresserade av att visa
oss på bägge ställena.
Vi diskuterade kring upplägg men vi väntar med beslut till våren.
§ 10 Handlingar inför årsmötet
Handlingarna inför årsmötet gicks igenom och allt är under kontroll.
§ 11 Övriga frågor
Hunden och Herden har visat sitt intresse för att sponsra avdelningen, vi ser positivt
på detta.
Vi diskuterade vem som ska åka på funktionärsträffen 14-15 maj.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir den 05/2 kl 19.00 via videokonferens.
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§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Jonas Brink

