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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, 2016-11-23 Ekerödsrasten kl
18.00–20.30

Närvarande: Niclas Brännström, Jennifer Kolm, Berit Qvist Persson, Sofia Larsson, Lisa
Hansson, Sofie Rosén, Anna von Blixen Finecke och Ebba Petersson.
Icke närvarande: Katharina Forsberg adjungerad

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Blixen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg för §14 Förtjänsttecken.
§ 3 Val av justeringsman
Lisa Hansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll nr 7 godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 AU-beslut
Utbetald resekostnad för en FB-R konferens.
§ 6 Inkomna skrivelser
Skrivelserna gicks igenom.
Sofie skriver ihop ett svar på remissen om framtida spanielklubb.
§ 7 Utgående skrivelser
 Svar på remissen av framtida retrieverklubb.
 Extra avgift för BG- betalning på SSRK prov.
§ 8 Rapporter
Retriever: Årets B-prov är avklarade och har funkat bra. Det ska anordnas en ny
provledar utbildning eftersom att det är en del som har avgått. Det har varit dåligt
intresse för retriever komité mötet 4 december.
Spaniel: Det planeras för ett två dagars prov i januari. Kommer även bli ett möte för att
planera in en verksamhetsplan inför 2017.
Utbildning: Det finns en bra och genomtänkt utbildningsplan inför 2017. Lisa ska ta emot
alla anmälningar till kurserna. Platserna går först till Södras till medlemmar, finns det
plats över så kan medlemmar från andra avdelningar tas med. Arbetar med en
medlemsträff.
Utställning: Utställningarna har fungerat bra med många anmälda hundar.
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PR: Ska börjas planera inför jakthundens dag som ska arrangeras 14/5 på Fulltofta.
Webbmaster: Uppdatera hemsidan och öppna viltspårsanmälningarna.
§9

Ekonomi och budgetuppföljning
Ekonomin ser bra och stabil ut.

§ 10 Viltspår
Vi har eventuellt hittat en ny viltspårs ansvarig. Berit ska ta kontakten.
§ 11 Inloggningsuppgifter till medlemsregister
PR ansvarig har ansvaret för storkollen och retriever, spaniel och utsällnings ansvariga
har ansvaret för snabbkollen.
§ 12 Process för handlingar till årsmöte 2017
Vi har godkänt Jennifers process inför årsmötet och deadline för handlingarna ska vara
inne senast 8/1 och vi har bestämt ett möte för att sammanställa allt den 24/1.
Handlingarna ska publiceras offentligt 11/2.
Vi ska även publicera våra motioner till medlemmarna så dem kan läsa igenom innan
årsmötet.
Vid förra årsmötet kom förslag om att ha ett förmöte med information innan årsmötet.
Vi har beslutat att försöka satsa mer på årsmötet.
§ 13 Information till/från valberedningen
Valberedningen besökte styrelsen. Styrelseledamöterna fick delge sina tankar kring
omval. Vi kommer att behöva välja in nya personer och alla hjälptes åt att fundera
kring namn. Valberedningen kommer snart lägga ut information på hemsidan
och Facebook.
§ 14 Förtjänsttecken
Vi har beslutat att ge fem förtjänsttecken på årsmötet.
§ 15 Övriga frågor
Vi ska be vår materialförvaltare att göra en inventarie lista. Vi ska köpa in gåvor
som vi kan dela ut till domare och funktionärer vid prov och utbildningar. Vi i styrelsen
är överens om att alkohol inte bör användas som gåvor eller priser.
§ 16 Nästa möte
Nästa möte blir den 24/1 kl 17.30 på Ekerödsrasten.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Ebba Petersson
sekreterare

Anna von Blixen Finecke
ordförande

Lisa Hansson

