Protokoll fört vid styrelsemöte SSRK Västerbottensavdelningen
2015-10-21
Närvarande: BF, BB, IB, GB, UL

§1 Mötets öppnande
BF förklarade mötet öppnat
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av justeringsmän
BB +ordf.
§4 Föregående protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna
§5 Inkomna skrivelser


Skrivelse ang. utbildning av utställningsadministratörer
Vi har i dagsläget ingen intresserad – men vi fortsätter söka.



Skrivelse ang. ringsekreterarutbildning i Ö-vikstrakten
Beslöts att Bertil formulerar och skickar ett svar till Västernorrland



Skrivelse ang. katalog för PC och SKK-anmälan
Beslöts att om ny licens ska införskaffas ska avdelningen stå som ägare till denna
och sektionerna betalar.

§6 Kassarapport


Ekonomin är god. Ca 10 000: - på kontot



Bertil gör skrivelse till HS ang. önskemål om kassörers deltagande i funktionärsträffen
2016.

§7 Jaktprovssekreterare retrievers rapport
SJ ej närvarande.


Alla prov inom avdelningen har fungerat och skötts bra. Mer om proven finns att läsa
på resp. sektions hemsida.



Meddelades att Skellefteåsektionen ska ha sitt officiella jaktprov den 20-21/8 2016.
Enkelprov, alla klasser. Skellefteåsektionen ska ha WT 5/6 samt 1 (2)/10 2016.

§8 Jaktprovssekreterare spaniels rapport
DB ej närvarande


Alla prov inom avdelningen har fungerat och skötts bra. Mer om proven finns att läsa
på resp. sektions hemsida.

§9 Utbildningssekreterarens rapport
LB ej närvarande


Behov finns av nya instruktörer. Sektionerna kollar om det finns intresserade.

§10 Utställningssekreterarens rapport
B-MN ej närvarande


Avdelningens båda utställningar har fungerat och skötts bra.

§11 Viltspårssekreterarens rapport


GB rapporterar att antalet prov ökat i år jämfört med fjolåret.



Fler domare önskas av Umeåsektionen.

§12 Övriga frågor


Hemsidan. Bättre information från sektionerna till hemsidesredaktören krävs!



Styrelse nästa år. Diskussion ang. ev. kandidater. Sektionsstyrelserna är
valberedning.



Årsmötet blir den 6 mars 2016.



Nästa möte blir mailmöte i början av januari 2016.

§13 Mötets avslutande.
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse.

____________________________

______________________________

Ordförande Bertil Furberg

Justerare Björn Bjuggren

____________________________
Vid pennan Ingrid Björne

