Protokoll från styrelsemöte 220621
SSRK Skellefteåsektionen

Datum: 2022 06 21
Närvarande: Helena, Gunhild, Frida, Ingrid, Leif, Reneé (per telefon)
§1 Mötets öppnande
• Helena öppnade mötet
§2 Fastställande av dagordning
• Dagordningen fastställdes
§3 Val av protokolljusterare
• Till protokolljusterare jämte ordförande valdes Frida
§4 Val av sekreterare
• Till sekreterare valdes Ingrid
§5 Föregående protokoll
• Protokollet lades till handlingarna efter genomgång och godkännande
§6 Inkomna skrivelser och remisser
• All inkommen post är utskickat till alla i styrelsen. Skrivelse om ”polisförfrågan
ang. lösa hundar” hänskjuts till jaktkommittén.
§7 Rapport från kassören
• Utställning och WT gick båda med plus, så kassan är f n god. (Ca 100.000 kr).
§8 Rapport retriever, jaktprovskommittén
• Ca 30 hundar var anmälda till vårt WT, som blev mycket lyckat. Tack till
domare och funktionärer!
• Planeringen inför jaktprovet i juli fortgår.
§9 Rapport viltspår
• Vi har några anmälningar hittills. Fler kommer med säkerhet.
§10 Rapport FBR
• Inget nytt.

§11 Rapport spaniel
• Inget nytt.
§12 Rapport från utställningskommittén
• Utställningen i Byske 22 05 28 gick mycket bra, både penning- och
arrangörsmässigt. Tack alla som jobbade!
• Vi har fått nya BIS-skyltar från Royal Canin. Vi vill även reparera/göra nya de
”hundar” vi brukar använda. IBj tillfrågar Tommy N ang. nytillverkning. HM hör
om material.
• Beslutades om bidrag på 1500 kr att användas av utställningskommittén för att
rekognosera inför 2023 Club Show och 50-årsjubileum.
§13 Hemsida och Facebook
• Beslutades att inga privata inlägg ska förekomma på Fb-sidan. Organisationer
inom SSRK får annonsera.
• Helena och Frida utsågs till administratörer av Fb-sidan.
§14 Utbildning
• Vi behöver provledare, viltspårdomare och WT-domare. Frida kollar upp ev.
kostnader, vad som krävs osv.
• Beslutades att i de fall där kursledare vill annonsera sina kurser på
hemsida/Fb-sida och tillgodogöra sig de försäkringar klubben har, ska 20% av
deltagaravgiften tillfalla Skellefteåsektionen.
• Kursanmälningar samt betalning för kurser ska göras via Studiefrämjandet.
§15 Övriga frågor
• ”Överblivna priser från Byske (tuggben) skänks till kommande Viltspår-SM.
• Frida tar över ”Snabbkollen”.
• Diskussion om att utse klubbmästare i olika grenar.
§16 Nästa möte och mötets avslutande
• Nästa möte blir den 16/8 kl 18.30 på Tietoevry
• Helena tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
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