Protokoll från styrelsemöte via Teams
SSRK Skellefteåsektionen

Datum: 2022 02 07
Närvarande: Helena, Linda, Mikael, Leif , Gunhild, Frida, Reneé och Ingrid
§1 Mötets öppnande
• Helena öppnade mötet
§2 Fastställande av dagordning
• Dagordningen fastställdes
§3 Val av protokolljusterare
• Till protokolljusterare jämte ordförande valdes Gunhild
§4 Val av sekreterare
• Till sekreterare valdes Ingrid
§5 Föregående protokoll
• Protokollet lades till handlingarna efter godkännande
§6 Inkomna skrivelser och remisser
• All inkommen post är utskickat till alla i styrelsen.
§7 Rapport från kassören
• Inget speciellt att rapportera. Årsredovisningen snart klar.
§8 Rapport retriever, jaktprovskommittén
• Jaktprov och WT planeras. Susanna samordnar med Umeåsektionen, så att
inte datum krockar.
• Anteckningar från kommittémöten skickas till sektionsstyrelsen.
§9 Rapport viltspår
• Vi har rörliga viltspår hela barmarksperioden.
• Det blir SM i år. Skellefteåsektionen ansvar för uttagning av VB:s
representant.

§10 Rapport från utställningskommittén
• Utställning i Byske 22 05 28. Annonsering gjord på hemsida och Facebook.
3 domare anlitade.
• 2023 Club Show och 50-årsjubileum. Mycket hjälp behövs. Mer info kommer.
§11 Hemsida och Facebook
• Beslutades att inga privata inlägg ska förekomma på fb-sidan, endast det som
rör SSRK. Helena lägger in blänkare om detta.
§12 Utbildning
• En utbildningsansvarig måste finnas (främst inom avdelningsstyrelsen).
• Susanna, Malin och Frida är nu utbildade kastare (FBR) och vill gå nästa steg.
• Vi behöver provledare, viltspårdomare och WT-domare. Sektionen klargör sina
behov för avdelningsstyrelsen.
§13 Årsmöte
• Skellefteåsektionens årsmöte hålls måndag den 14 mars. Mötet blir digitalt.
§14 Övriga frågor
• ”Tollargruppen” vill ha ett jaktprov i september. Begäran tas upp i
avdelningsstyrelsen, som får ordna med provansökan.
• Klubbstugan ska tömmas under våren. Vad ska vi göra med den sedan?
• Reneé tar gärna emot tips på revisorer samt styrelsekandidater.
• Verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering måste göras. Kommittéerna
bör hjälpa till med detta.
• Malin avgår ur styrelsen.
§15 Nästa möte och mötets avslutande
• Ordförande kallar.
• Helena tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
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