Protokoll från styrelsemöte
SSRK Skellefteåsektionen

Datum: 20200113
Närvarande: Helena, Carola, Yvonne, Mikael, Reneé, Malin, Gunhild, Ingrid, Frida

1.Mötets öppnande

Helena öppnande mötet

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3 Val av justerare

Yvonne valdes att jämte ordförande justera protokollet

4. Val av sekreterare
Malin Gustafsson

5. Föregående protokoll

Lades till handlingarna efter godkännande

6. Inkomna skrivelser och remisser

Inkommen en enkät som vi i styrelsen svarade på

7. Rapport från kassören

Vår budget ser bra ut. Viltet är inköpt.

8. Rapport från retriever-jaktprovskommittén

Verksamhetsberättelsen är inlämnad. Provledarutbildningen - återkommer den? Mikael
kollar upp med Bertil Furberg. Mikael kollar även upp om en WT-domarutbildning.
När Mikael har fått besked om det blir några utbildningar meddelar han Helena.

9.Rapport spaniel

Inget att rapportera

10. Rapport viltspår

Verksamhetsberättelsen är inlämnad. Gunhild har ansökt om att förlänga viltspårsperioden
från den 15 april. Ett ordinarie prov är också ansökt om.

11. Rapport Utställningskommittén

Till utställningen 2022 kan det behövas extra pengar. Finns en risk att vi behöver ta in 3
domare. Fördyring också pga att vi har dåliga flygförbindelser och då blir det en extra natt.
Utställningen 2020 går enligt planerna.
2023 fyller SSRK Västerbotten 50 år så då är tankarna att vi har en jubileumsutställning i 2
dagar. Samarbete är sökt med Umeå avdelningen.
Utställningskommittén vill gärna ha hjälp av fler personer.
Renée kommer att gå en utbildning i katalog i PC.

12. 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.

13. Utbildning

Styrelsen rekommenderar att Frida går utbildning till SSRK- instruktör. Frida kollar upp vad
det kostar och om det är någon närliggande SSRK avdelning som kommer att hålla i en
utbildning.

14. Årsmöte

Skellefteå sektionens årsmöte blir den 19/2 2020 kl 18:00 på Tieto.

15. Skellefteåsektionens styrelse

Valberedningen jobbar med att kolla upp intresserade.

16. Västerbottensavdelningens styrelse

Reneé och Ulrika har lämnat ett förslag till styrelsen

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Nästa möte och mötes avslutande
Helena avslutade möte.
Vid protokollet:
Malin Gustafsson
Justeras
Helena Marklund

Yvonne Bergström

