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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2018-08-07 på Ekerödsrasten kl.
17.30

Närvarande:
Ebba Petersson
Lisa Lyhagen
Bartek Brejski
Jonas Brink
Sofia Palmqvist
Lisa Hansson
Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Joakim Persson

§ 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
Niclas Brännström valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 6–1806193 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
21 Juni
27 Juni

28 Juni
29 Juni

Remiss spanieljaktdomare
Kampanj - Köp aldrig en hund med okänt ursprung
Intresseanmälan instruktörsutbildning diplomeringsnivå
viltspår
Inbjudan till utbildning - funktionärer vd spanieljaktprov
Remiss viltspårdomare Mats Borg
Betr framtidens SSRK Prov för
spanieljaktprovsverskamheten
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Vi har fått en ingående skrivelse angående förslaget gällande en ny jaktprovsdomare för
spaniel. Då skrivelsen också är skickad till HS agerar inte södra i frågan då
domarutnämningar är en HS fråga.
§ 7 Utgående skrivelser
Svar på ingående skrivelse angående remiss för spanieldomare.
§ 8 Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin ser bra ut.
§ 9 Rapport från kommittéerna
Retriever: Kommer ordnas 3 B- prov i höst. Det planeras fortfarande för A prov. Det är
svårt att hitta domare. Vår materialförvaltare har valt att avsluta sitt uppdrag pga.
platsbrist. Vi ska leta upp en ny och kommer lägga ut frågan på hemsida och Facebook.
Utställning: Just nu är det lugnt på utställnings sidan. Styrelsen har tagit beslut att skicka
utställningsansvarig för kompetensutveckling till Stockholm.
Utbildning: Har under sommaren hålts en träningshelg för Helle och Lars. Den var
uppskattad med bra respons. Kommande är en Tackträning på Hishult. I dagsläget är det
få anmälda.
PR: Vi har blivit informerade att vi inte längre kan få vara i stora hagen på Bosjökloster
för att där ska hållas andra uppvisningar. Vi har blivit lovade en annan mark, förmodligen
nere vid skyttet. Sofia kommer åka dit och få mer information. Vi anser att om den nya
marken inte är publikvänlig så kommer vi inte hålla någon uppvisning eftersom vi inte
har fått det vi har blivit lovade. Istället kommer vi att satsa på en scurry på Ellinge istället.
Vi behöver fler funktionärer till Ellinge och efterlysning har lagts ut på Facebook.
Spaniel: Svårt att hitta domare till nybörjarprovet 1 sep då det är prov samtidigt på
Gotland.
§ 10 Bokförings hjälp
Eftersom skattereglerna har blivit strängare anser vi att Kassören behöver extra hjälp
från en Revisor. Lisa har tagit upp offerter från olika firmor.
Vi kommer även skicka en skrivelse till HS för att lyfta frågan angående
arbetsgivaravgift och skatt till domare.
§ 11 Försäkringar
Berit har kollat upp olika försäkringar och vad dem gäller.
Finns en ansvarsförsäkring som gäller alla som är med på våra aktiviteter även om dem
inte är medlemmar.
Högsta ersättningen är 10.000kr och har en självrisk på 20%.
§ 12 GDPR
Bartek har gjort en GDPR pärm med en checklista.
Vi måste gå över hemsidan och radera poster som inte är väsentliga längre.
Bartek ska ordna nya virusskydd till datorerna.
Vi måste fylla i en registerförteckning som Berra skickar ut till oss.
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§ 13 Övriga Frågor
Valberedningen kommer att bjudas in till nästa möte.
Sofia, PR-ansvarig och Jonas, suppleant 1 har fått nya mejl adresser.
pr@ssrksodra.com
JB@ssrksodra.com

§ 14 Nästa möte
Nästa möte blir den 11/10 kl. 17.30 på Ekerödsrasten.
§ 15 Mötets avslutande
Ordförande tackar för förtroendet för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Bartek Brejski
ordförande

Niclas Brännström

