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Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2016-01-27

Närvarande:

Anna von Blixen‐Finecke
Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Hans Follin
Martina Hansson
Carina Fridh
Daniel Nilsson
Sofi Rosén (adjungerad)

§1

Mötets öppnande
Ordförande Anna von Blixen‐Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Styrelsen beslutade att adjungera Sofi Rosén.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg.

§3

Val av justeringsman
Niclas Brännström valdes att justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll 6/2015 samt 7/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AU-beslut
Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§6

Att göra listan
Listan stämdes av, uppdaterades och diskuterades. Några punkter följer med in i
2016.
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§7

Inkomna skrivelser
Datum

AVSER

27 nov

Planering inför 2016 viltspårsverksamhet
Domarauktorisation
Protokollsutdrag från HS möte 21-22 november 2015
Inbjudan instruktörsutbildning diplomering

3 dec

Domarauktorisation, spaniel

10 dec

Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik

22 dec

SKKs jakthundspolicy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt

5 jan

Medlemsstatistik

14 jan

SSRK Förtjänsttecken, uppdatering och hantering
Genomförande av officiella prov
Utbetalning av medlemsavgift 2015
Utbildning i SSRK Prov
Nya styrelser 2016

22 jan

§8

Angående stewardutbildning för mocktrial och A-prov

Utgående skrivelser
13 dec

Remissvar jaktprovsdomare retriever - Lisa Falck

§9

Reseersättning till utbildningshelg FB-R
Styrelsen beslöt att ge reseersättning till Agneta Joonas som skall gå en
utbildning för att i framtiden själv kunna utbilda nya testledare.

§ 10

Medlemsdag 2016 – bilda arbetsgrupp
Styrelsen beslöt att Anna von Blixen‐Finecke samt Berit Persson Qvist skall utgöra
denna arbetsgrupp men att de skall arbeta för att få fler med sig.

§ 11

Jaktmässor 2016 – bilda arbetsgrupp
Styrelsen beslöt att Berit Persson Qvist och Sofi Rosén skall utgöra denna
arbetsgrupp, lämpligen med representant även från C-provskommittén.

§ 12

Dagordning, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomiskt resultat och
budget inför årsmöte 2016
Styrelsen fastställde dokumenten till årsmötet.

§ 13

Övriga frågor
Anna von Blixen‐Finecke skall göra en genomgång av alla vandringspriser och
komma med förslag på huruvida vi ska införliva några igen.
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Styrelsen diskutera en preliminär sammansättning av styrelseroller inför 2016.
§ 14

Nästa möte
Nästa möte är det konstituerande mötet 160305.

§ 15

Mötets avslutande
Ordförande Anna von Blixen‐Finecke tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
sekreterare

Anna von Blixen‐Finecke
ordförande

Niclas Brännström

