Protokoll
Styrelsemöte Västerbottensavdelningen
Datum: 2013-11-20
Plats: Studiefrämjandet Robertsfors
Tid: 18,30
Närvarande: Ulrika Larefalk, Björn Bjuggren, Gunhild Björne, Ingrid Björne, Maria Kuusela

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Val av protokolljusterare
Maria K skriver protokoll. Björn justerar protokollet jämte ordförande.

§4

Föregående protokoll
Alla har läst protokollet. Alla protokoll finns redovisade på sektionernas egna
hemsidor för den som är intresserad.

§5

Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser gicks igenom.
- Jaktprovsdomarutbildning, 3 st har ansökt. SSRK Västerbottens avdelning har
inget att invända mot dessa utan ser fram emot nya jaktprovsdomare.
- Nya resultatrapporteringsrutiner för viltspår- och utställningsresultat.
- Nya startavgifter på B-prov 2014-01-01, nya maxbelopp fastställda.
- Jämlikhetspolicy gicks igenom, nya rutiner för mångfald presenterades från
HS.
Gällande utbildningar annonserade från SKK råds varje sektion att gå igenom.

§6

Kassarapport
Ulrika presenterade avdelningens balansrapport. I kassan finns för närvarande ca
10 000 kr.

§7

Jaktprovssekreterare retrievers rapport
Jaktprovssekreteraren är frånvarande. Inga rapporter har inkommit.
Jaktprovssekreterare får i uppgift att diskutera och samordna med sektionernas
jaktprovsansvariga om ev gemensamt WT-derby nästa år. (2-4 tillfällen).

§8

Jaktprovssekreterare spaniels rapport
Jaktprovsekreterare spaniel är frånvarande. Inga rapporter har inkommit.
Jaktprovssekreterare får i uppgift att diskutera och samordna med sektionernas
jaktprovsansvariga om ev gemensamt WT-derby nästa år. (2-4 tillfällen).

§9

Utbildningssekreterares rapport
Inget att rapportera.
Vi diskuterade utbildningar, hur det ser ut både i Umeå och Skellefteå och på
vilka olika sätt SSRK kan använda sig av för att synas mot resten av den lokala
hundvärlden.

§10

Utställningssekreterares rapport
Utställningssekreterare är frånvarande.

§11

Viltspårssekreterares rapport
Få anmälningar trots sänkt anmälningsavgift, denna trend ses även i övriga
landet. Viltspårsansvariga i sektionerna har talat med varandra om ett större
jippo med Elitspår av SM-typ.

§12

Övriga frågor
1. Styrelse 2014
Till den nya styrelsen behövs följande poster:
Ordförande
Utställningsansvarig
Viltspårsansvarig
Utbildningsansvarig
De som sitter i styrelsen ett år till är Susanna Johansson, Ulrika Larefalk
och Daniel Stenborg.
Britt-Marie Nordgren avgår som utställningsansvarig.
Ingrid Björne avgår som ordförande.
Daniel Brännström tillfrågas om omval.
Till nästa möte ombeds styrelsen fundera vidare på nästa års styrelse.
2. Samarbetet sektionerna
Vi pratar om hur vi kan förbättra samarbetet sektionerna emellan, bland
annat om utbyte av funktionärer och gemensamma aktiviteter.
Vi diskuterade ev gemensamt Västerbottensderby WT nästa år.

3. Hemsidan- för dålig information från sektionerna
Hemsidan för Västerbottenavdelningen ska göras om.
Vi diskuterade huruvida informationen om aktiviteter från sektionerna och
rasklubbarna bör samköras på Västerbottenavdelningens hemsida, för att alla
medlemmar ska kunna ha möjlighet att se vad som händer i hela länet.
Vår strävan är att få en aktivitetskalender som är gemensam för hela
Västerbotten.
4. Årsmötet 2014-03-16 14.00 i Skellefteå

§13

Nästa möte
December 2013. Datum meddelas av ordförande.

§14

Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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