Protokoll från styrelsemöte
SSRK Skellefteåsektionen

Datum: 191001
Närvarande: Helena, Carola, Yvonne, Andrea, Reneé, Malin, Gunhild, Ingrid

1.Mötets öppnande
Helena öppnande mötet

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3 Val av justerare
Andrea valde att jämte ordförande justera protokollet

4. Val av sekreterare
Malin Gustafsson

5. Föregående protokoll
Lades till handlingarna efter godkännande

6. Inkomna skrivelser och remisser
Inga inkomna skrivelser eller remisser

7. Rapport från kassören
Vår budget ser bra ut. Kommer att köpas in lite fåglar till nästa års jaktprover.

8. Rapport från retriever-jaktprovskommittén
Nästa år kommer vi att ha ett dubbelprov den 15-16 augusti.

7. Spaniel
Inget att rapportera

8. Viltspår
Få hundar som har gått viltspår i år. Nästa år vi medarrangörer på viltspårs SM

9. Utställning. Utställningskommittén
Vi kommer att en officiell utställning den 16 maj 2020 och domarna och ringsekreterarna är
bokade. Reneé bokar flygbiljetterna till de domare som behöver det.

Det beslutades att det kommer bli en inofficiell 2021.
Datum för den officiella 2022 kollar Reneé upp. Gärna i anslutning till den nationelle i Piteå
eller i anslutning av SSRK Piteås utställning. Det beslutades även att det kommer äskas mer
pengar för utställningen 2022 så att vi kan ta in rasspecifika domare.

10. Hemsidan/Facebook
Vill gärna ha in bilder till hemsidan.
När vi tänkt att ha kurs är det bra att det även kommer in på hemsidan.

11. Utbildning
Vi har missat 2 tillfällen där vi kunde ha utbildat provledare.
Det beslutades att Reneé kommer att skickas till Umeå den 23-24/11 på CUA “Brush up”

12. Övriga frågor
Klubbstugan vad händer med den? Händer inget men den just nu.
Flytvästar köper jaktkommittén in till våren
Västar finns att låna så att alla ser vilka som tillhör Skellefteå SSRK vid olika aktiviteter.
Jaktkommittén fick i uppdrag att diskutera vidare om man ska köpa in en gummibåt.
Öppen träning hur gör vi med den nästa år?
Västerbottens styrelse nästa år - nästa möte?
Årsmöte – nästa möte?
Hur ser styrelsen ut nästa år – nästa möte

13. Nästa möte och mötes avslutande
Helena avslutade möte

Vid protokollet:
Malin Gustafsson
Justeras
Helena Marklund

Andrea Stenlund

