Protokoll avdelningsmöte
Västerbottensavdelningen
Datum: 2016-10-26

Plats: Ånäset

Tid: 18.30

Närvarande: Björn Bjuggren (BB), Gunhild Björne (GB), Ingrid Björne (IB), Robert Bohman (RB),
Lena Boström (IB), Ulrika Larefalk (UL)

§1

Mötet öppnades

§2

Dagordningen fastställdes

§3

Till protokolljusterare valdes RB.

§4

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med
godkännande.

§5

Inkomna skrivelser är utskickade till alla styrelsemedlemmar.




§5b


§7

”Organisationsremissen” diskuterades. Beslutades att BB formulerar svar
på denna och skickar ut detta till alla deltagare på mötet för godkännande.
IB skickar sedan in svaret till SSRK.
IB anmäler BB till SKK:s infoträff i Umeå den 19 november.
UL blir ansvarig för ”stora kollen”, SSRK:s medlemsregister.
Funktionärsträffen.
Beslutades att reserver till avdelningens funktionärer måste utses om
dessa inte har möjlighet att åka. Vikten av återrapportering till avd.
diskuterades.

Jaktprovsansvarig retriever


§8

Proven avklarade. Vi tackar alla som ställt upp och hjälpt till.

Jaktprovsansvarig spaniel


Proven avklarade. Vi tackar alla som ställt upp och hjälpt till.

§9

Utbildningsansvarig


§ 10


§ 11




§ 12


§ 13


Instruktörsutbildning, diplomering, avslutad.

Utställningsansvarig
Årets utställningsarrangemang har fungerat tillfredsställande. Men båda
sektioner har problem med att hitta funktionärer till utställningarna. Mot
denna bakgrund beslutade mötet att 2018 blir ett ”viloår” vad beträffar
utställning, såvida inte ett antal personer som är villiga att ta hand om
utställningsarrangemangen dyker upp. 2017 får vi försöka klara av våra
utställningar eftersom dessa redan är beslutade hos SKK.

Viltspårsansvarig
Vb-avdelningens domare kallas i början av 2017 för genomgång av de nya
regler som kommer.
GB kontaktar Caroline H. angående vissa oklarheter rörande
domarutbildningen.
SM-deltagande. Diskussion rörande vårt deltagande där. Vi anser att de
viltdelar som används ska komma från viltslag som finns över hela landet,
såsom älg och rådjur. I norra Sverige har vi varken vildsvin eller hjort.
GB gör skrivelse.

Apportören
Nästa stoppdatum är den 15/1 2017. Årsmötesannonser och annat som
ska ske under våren måste in före detta datum. Se tillägg!

Övriga frågor
Valberedning till avdelningens styrelse utgörs, som bekant, av våra
sektionsstyrelser. Förslag på avdelningsstyrelse ska enligt årsmötesbeslut
ha inkommit senast 2017-01-31.
Slut på mandat:
Ordförande Ingrid Björne
Vice ordförande Björn Bjuggren
Sekreterare/postmottagare Susanna Johansson
Kassör Ulrika Larefalk
Jaktansvarig Retriever Susanna Johansson
Utställningsansvarig Vakant
Suppleanter Carola Bergström, Robert Bohman
Revisorer Birgitta Holmquist, Maria Holmgren
Revisorssuppleant Katarina Nordström
1 år kvar:
Jaktansvarig Spaniel Daniel Stenborg
Viltspåransvarig Gunhild Björne
Ledamot Lovisa Olsson
Utbildningsansvarig, adjungerad Lena Boström

§ 14


Nästa möte
Ordförande kallar.

.
§ 15

Mötets avslutades.

_______________________
Ingrid Björne

________________________
Robert Bohman

Tillägg till protokoll
Då vi missade att bestämma datum för årsmötet 2017 och fick förfrågan från
Apportören om detta, tog jag mig friheten att (med ledning av fjolårets
årsmötesdatum) sätta det till den söndag 5 mars 2017. Tid och plats (någonstans
i Umeå) meddelas på hemsidan. /Ingrid

