Protokoll för SSRK – Västerbottensavdelningen
Datum:

5/12-2011

Närvarande:
Gunhild Björne (GB)
Ingrid Björne (IB)
Susanna Johansson (SJ)
Daniel Brännström (DB)
Lena Lundmark (LL)

Plats: Skellefteå
Angett förhinder:
Maria Kuusela (MK)
Daniel Stenborg (DS)
Ulrika Larefalk (UL)
Britt-Marie Nordgren (BMN)
Barbro Cederqvist Marklund (BCM)

1§

Mötets öppnande – ordförande förklarade mötet öppnat

2§

Fastställande av dagordning - Dagordningen fastställdes med smärre justeringar

3§

Val av justerare – GB+LL samt Ordf.

4§

Föregående protokoll
Föregående protokoll ligger ute på hemsidan, det föredrogs av IB.
Protokollet var ok och lades till handlingarna.

5§

Inkommet till Styrelsen
Utskick från HS har mailats ut till samtliga i styrelsen.
9/9
Betr utl. ringsekr
16/9
Dax för datum utst 2014
Inbj retriever ungdom träning
19/9
Inbj dipl Instruktörer
23/9
Div. protokoll
Ny C-provskommitte
29/9
Div. protokoll
Utdrag.. startavgifter
6/10
Avg Stambokföring
Domaretiska regler
Tolling Jpr
14/10
Inbj. Kurs utst arr
Nya Stadgar
Spanielprov RoA
Inventering provledare + Provledarutb
21/10
Inbj föreläsning
Inbj SBK tävling
28/10
Brev Marko Pulvänäinen
10/11
Domar Aukt
Div. protokoll
17/11
Nya avg SBK tävlingar
24/11
Domar Aukt

SSRK HS



Angående SBK tävling. Resp funktionär kollar upp hur inskick av resultat ska gå till.



Postgång mellan HS och Östergötland diskuterades.
Vi reagerar över händelsen. Det ska inte gå till så här.



Hemsidor uppdateras med nya avgifter



Håll koll på studieväg för instruktörsutbildningen



SBK tävling. Utb i Umeå 23/1-12 (9/1 sista anmdag)
Sektionerna avgör om de vill skicka någon, de står själva för kostnaden.
(Skellefteå skickar Daniel)



Remiss Stadgar:
Ett medlemskap? – Nya Typstadgar.
o Konsekvensanalys saknas.
o Ekonomiskakonsekvenser bör utredas mer
o Stadgar och Remiss hänger ej ihop - motsägelser.
o Mycket upp till läsarens tolkning!
o Oklarheter om vad som gäller vid officiell verksamhet. Vem håller vad?
o Oklart om hur mandatfördelningen kommer att fungera.
o Förändring av Fullmäktigetid?
Beslut: Vi Stödjer EJ remissen i dess nuvarande form då det finns för många oklarheter.
2 år Fullmäktige avslås med bestämdhet.
IB Skriver ett svarsförslag som mailas ut.



Provledarfrågan.
OBS! Denna fråga har EJ varit ut på remiss viket vi tycker är mycket underligt.
o Skicka in namn på alla som vi anser kunna fungera som provledare
Påpekande om att detta är ett förfarande som bör övervägas om hur det ska göras.
IB skickar in Svar.

6§

Kassarapport
UL har meddelat IB.
Ca 11,9’ finns på kontot. Ytterligare ca 9’ bör komma infrån HS för medl.avg.
Det ser ut att stämma mot budget. (ca 398 medl i Jan 2011)

7§

Jaktprovsekreteraren retrievers rapport
Årets prov är klara.
Disk. kring domarhistorien på provet i Skellefteå,
Vi vet eg. inte vad som hände men det gav stora följdverkningar på Umeåprovet vilket
ställde till en del problem.

8§

Jaktprovsekreteraren spaniel rapport
En del prov blev tyvärr inställda, andra genomfördes på ett bra sätt.

9§

Utbildningssekreterarens rapport
MockTrial utbildning 2012 28-29/4
Bengt Bernas som instruktör?
Kostnad 5’ + resa och logi + ev. 2st domare till dag 2.
Slutgiltig budget bör göras upp och alla kostnader - inkomster redovisas.
Intresseundersökning bör genomföras.

10§

Utställningssekreterarens rapport
BMN rapporterar att allt är lugnt.

11§

Viltspårssekreterarens rapport
Allt ser bra ut men någon bör ta tag i Sm-uttagningen till nästa år då det enbart blev
en anmäld till uttagningen 2011.

12§

Apportören
Sent inskickat. Avd årsmöte 18/3.

13§

Övriga frågor
SJ begär in ett medl.register.
Valberedning inför årsmötet. Sektionerna bör kolla upp.
Samköp av vilt Umeå-Skellefteå? IB kollar upp pris och leveransvillkor.

14§

Nästa möte
30 min innan årsmötet 18/3 2012.

15§

Mötets avslutande - ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:
Susanna Johansson

Ordförande:
Ingrid Björne

________________

________________

Justerare:
Gunhild Björne

Justerare:
Lena Lundmark

________________

________________

