Protokoll fört vid
SSRK Västerbottens AVDELNINGSMÖTE
Datum: 2009-04-14
Plats: B-M NORDGREN, MITTIFJÄRDEN, SÄVAR
Närvarande: Ingrid Björne, Ingrid Widmark, Lennart Wendel,
Gunhild Björne B-M Nordgren, Lena Ronneklev, Ulrika Larefalk
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Björne förklarade mötet öppet
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg punkt 2b, val av mötessekreterare
§2b Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Gunhild Björne
§3 Val av protokolljusterare
Lennart Wendel valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll
§4 Föregående protokoll
Årsmötes och konstituerandemötesprotokoll föredrogs av ordförande,
Beslut kring motioner och avtal gicks igenom.
Beslöts att Ulrika L . införskaffar och distribuerar 2st rosetter till
Västerbottens allroundhund 2008.
§5 Inkomna skrivelser
Sjuk sekreterare= ingen post. Veckobreven via e-mail från HS innehöll
inget som styrelsen behövde ta ställning till
§6 Kassarapport
Delning av medel mellan VBavd och nybildade Umeåsektionen ännu ej
gjorda, vi väntar på sektionens nya Plusgirokonto.

Beslöts att kassören fortsättningsvis tillsammans med sin redovisning på
avdelningsmöten även presenterar ett kontoutdrag på våra konton.
§7 Jaktprovsekreteraren retrievers rapport
Sekreteraren sjuk. Telefonkontakt med Jimmy Nordvall som tar ansvar för
att annons om Umeås höstjaktprov kommer in i Apportören.
§8 Jaktprovsekreterare spaniels
Ingrid Widmark rapporterade från funktionärsträffen där förändringar av
grundprovet diskuterats, dock oförändrat innevarande år.
Oklart kring provdatum på spanielprov i avdelningen, Lennart W kollar
provdatum och skickar in till Apportören i tid.
§9 Utbildningssekreterarens rapport
Gunhild B presenterade den pärm som fortsättningsvis skall vandra mellan
avdelningens utbildningssekreterare. Instruktörsutbildningen är under
omarbetning, inget hinder att använda ej diplomerade men erkänt dugliga
personer som kursledare på våra kurser.
WT-domarutbilding, provledarutbildning och utställningsansvarigutbildning
planeras under året.
§10 Utställningssekreterarens rapport
B-M Nordgren rapporterade från funktionärsträffen, där hade man främst
arbetat med en remiss från Nordisk Kennel Union och där beslutat att säga
ja till remissen som den förelåg.
§11 Viltspårsekreterarens rapport
Diskussion kring Guldnosen,. Lena R. kollar SM-reglerna. Lena R kontaktar
Mats Bergström om ev fortsättning på Guldnosen eller ett nytt uttagningssystem
§12 Övriga frågor
a) Avd. organisation och funktion
Ordförande går igenom bilaga till dagordning, endast små justeringar behöver
göras. Styrelsen gillar och godkänner föreslagna arbetsfördelning och
organisation.
b) Avd hemsida
Förslag till ny hemsida presenterades, en stram och enkel sida som ger
sektionerna utrymme att presentera sitt utbud av aktiviteter på egna sidor.
Beslöts att använda det förslag som presenterades, Ingrid sköter sidan
fortsättningsvis, Ulrika underrättas.
c) Ny text till Apportören
Likriktning mot övriga avdelningar i den text som skickas till Apportören.
Umeåsektionens förslag till kommande tidning gicks igenom.
d) Ordförandes rapport
Ordförande rapporterade från funktionärsträffen där man ägnat allt kraft åt
pågående organisationsutredning, livliga diskussioner och krav på fortsatt
utredning blev resultatet.
§13 Nästa möte
Telefonmöte 13 augusti kl 18.00, kolla SFRs högtalartelefoner.
§14 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

