Protokoll
styrelsemöte (mail) SSRK Västerbottensavdelningen juni -16
Protokollet skickat till: Björn Bjuggren, Susanna Johansson, Ulrika Larefalk, Daniel Stenborg,
Gunhild Björne, Lena Boström, Carola Bergström, Robert Bohman

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning


Dagordningen fastställdes.

§3 Val av justeringsmän


Till justeringsmän utsågs Björn B jämte ordf.

§4 Föregående protokoll


Godkändes och lades till handlingarna.

§5 Inkomna skrivelser


Missiv till remiss ang. regler lydnadsprov.
Svar på remissen inskickat av ordförande I B.



Övriga inkomna skrivelser enl. dagordning genomgångna och lagda till handlingarna.

§6 Kassarapport


Rapport inkommen från UL.

§7 Jaktprovssekreterare retrievers rapport


Allt lugnt för närvarande.
Vi har följande prov anmälda på SSRK prov.
7 Aug

Särskilt nkl i Umeå

20-21 Aug

Ordinarie alla klasser Skellefteå

24 september

Ordinarie ökl-ekl Umeå

25 september

Ordinarie ökl-ekl Umeå

Det har hållits ett WT i Umeå och ett WT i Skellefteå, båda har varit uppskattade arrangemang.
Tollingjaktprov Umeå den 27 augusti. Se SSRK prov.

§8 Jaktprovssekreterare spaniels rapport


Ingen rapport inkommen.

§9 Utbildningssekreterarens rapport


Tre träffar är nu genomförda i den pågående utbildningen av diplomerade instruktörer, en helg återstår som kommer att hållas under hösten. Fyra deltagare utbildas för
SSRK Västerbotten, samtliga i Umeåsektionen. Deltagarna har skrivit under det utbildningsavtal som rekommenderas av SSRK. Avtalet ska även skrivas under av avdelningens ordförande i samband med att utbildningen avslutas (skickas).

§10 Utställningssekreterarens rapport


Ingen rapport pga. av vakans på posten.

Ordf. kan dock meddela att Skellefteås utställningsarrangemang i maj fungerade till allas
belåtenhet. Styrelsen tackar alla som ställde upp och hjälpte till.

§11 Viltspårssekreterarens rapport


Domaransökan från Katarina Konradsson, Umeå, godkändes av VB-avdelningen.



Enl. tidigare beslut betalar avd. anmälningsavgift för deltagare SM viltspår 2016.

§12 Övriga frågor


Uttömmande rapport från repskapsmötet inkommen från Björn. TACK! Rapporten
utsänd till alla i styrelsen.



Förslag från Umeåsektionen: ”Umeåsektionen lägger förslag om en gemensam
utställning i avdelningen, kanske med placering vartannat år i Skellefteå och Umeå.
Vi har väldigt svårt att hitta ansvariga för utställning. Vi förstår inte riktigt varför, men
så är det. Vi har bokade utställningar i år och nästa år men för 2018 finns ännu ingen
planering.”
Även Skellefteåsektionen tycker att ”utställningslasset” är litet tungt att dra. (IBs
kommentar.) Avdelningen bör inför nästa möte fundera på hur vi vill ha det på
utställningssidan

§13 Nästa möte. Ordf. kallar ngn gång i höst.

____________________________

______________________________

Ordförande Ingrid Björne

Justerare Björn Bjuggren

