Protokoll från styrelsemöte, SSRK Västerbottensavdelningen
per telefon 2018-10-15 klockan 19.00
Närvarande: Björn, Ulrika, Matilda, Helena, Lovisa, Gunhild, Carola, Ingrid

§1

Mötets öppnande
Björn hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Val av mötessekreterare
Ingrid B utsågs till mötessekreterare.

§4

Val av justerare för mötet Matilda A jämte ordförande.

§5

Föregående mötesprotokoll
Genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§6

Inkommande och utgående skrivelser
• Utskick från HS ang. ”Intresse för utbildning till diplomerad instruktör” tas upp på
sektionsmöte.
• ”Inloggning i medlemsregister”. Till Medlemsregisteransvariga utsågs: Umeå: Ulrika,
Skellefteå: Helena.

§7

Rapporter från sektionernas verksamhet, både genomförd och planerad
verksamhet
▪ Ekonomi: Avdelningen: medl.avg. inkommit, 6990 kr. Skellefteås pengar
skickas till Gunhild. Umeå: ekonomin stabil. Skellefteå: ekonomin stabil.
▪

Spaniel: Skellefteå: ansvarig ej närvarande. Umeå: aktiviteten sjunkit något,
men vi blickar framåt. Ny ansvarig: Helena Tilly

▪

Retriever: Skellefteå: jaktprov, WT, träningsgrupper, även nyblivna
retrieverägare har tillkommit. Lovande läge. Umeå: samma aktiviteter som
Ske-å. Retrievergruppen upplevde det positivt att så många ville vara
funktionärer på jaktprovet. Rasklubbar och Umeå SSRK har fixat
träningsgrupper som fungerat bra.

▪

Tollare: Skellefteå: ingår bland övriga retriever Umeå: lyckat 2-dagars
jaktprov med åtföljande läger

▪

Viltspår: 68 starter inom avd. tom september. Umeå har kommitté som
fungerar fint. God kontakt mellan sektionerna. Mer verksamhet än tidigare.
Fler domare behövs. Info och intresseförfrågan ang. detta nödvändigt.

▪

FBR: Mer aktivitet inom området önskas. Fundera!

▪

Utställning: Skellefteå: Reneé gjorde tillsammans med duktiga funktionärer
en superinsats. Utställningen gick med plus. Umeå: Önskar fler funktionärer.
Utställningen gick dock bra. Stämningen god.

▪

Info/hemsida: Bättre information från sektionerna behövs.

▪

Utbildning Skellefteå: Jaktprovsledare behövs. Bertil F tillfrågad ang.
utbildning i vinter. Björn gör skrivelse till HS ang. att ytterligare utbildning av
redan färdiga provledare som tjänstgjort hela tiden sedan utbildningen. I st
föreslås t ex ”konferenser” där provledare inom avd. utbyter erfarenheter.

§8

Viltspårs-SM 2020. Förfrågan har inkommit om att anordna Viltspårs-SM i Norrbotten/
Västerbotten. Kan bli högst 15 hundar. Behövs 2 domare/hund. HS sponsrade 2017
med 15 000 kr. Anm.avg. var 2017 1000 kr. Tidigare tävlingars ekonomikalkyler skickas
till styrelsen för påseende. Beslut om vi ska ta på oss ”jobbet” ska tas senast i slutet av
v 43. Alla styrelsemedlemmar mailar sina synpunkter till avdelningsstyrelsen efter att de
tagit del av den ekonomiska kalkylen och funderat över våra möjligheter att klara ett så
pass stort arrangemang.

§9

Utställningar: Umeå har utställning 2019 i samarrangemang med Västernorrland,
Skellefteå har utställning 2020.

§ 10

Remiss spanielregler: Den 24/10 har Umeåsektionen möte om bl. a. reviderade
spanielregler. Ulrika tar kontakt med Daniel.

§ 11

Övriga frågor:
• ”Belöningsträff” för funktionärer inom avdelningen?
• Årsmöte avdelningen: 10 mars i Umeå. Tid och plats kommer på hemsidan.
• Årsmöte Umeåsektionen: 28/2 2019. Tid och plats kommer på hemsidan.
• Årsmöte Skellefteåsektionen: 4/2 2019. Tid och plats kommer på hemsidan.

§ 12

Nästa möte Björn kallar.

§ 13

Mötets avslutande Björn avslutade med att tacka för ett trevligt och bra möte.

Vid protokollet
_________________
Ingrid Björne
Mötessekreterare

Justerare
____________________
Björn Bjuggren
Ordförande

_________________________
Matilda Adolfsson

