PROTOKOLL 2015-11-21 Nr 5
Plats: Ljungslätt, Gråbo
Närvarande: Christer Fröje, Marianne Johansson, Jan-Inge Glenberg, Eva SjölinderHansson, Rolf Brandt, Britt Hellgren, Håkan Rosvall och Jan Garp
Meddelat förhinder: Lena Frisell, Ingegärd Noaksson, Renée Selander

1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera
protokollet:
Jan utsågs jämte ordföranden att justera protokollet.
3. Dagordnings godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokolls godkännande
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Rapport från ordförande
SSRK Västra svarar utav någon anledning varken på mail eller telefon. Eva
tar upp det med dom vad som är anledningen.
6. Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera
7. Rapport från kassören
Pengar har skickats tillbaka till Studiefrämjandet pga att de gjort fel.
Skickade till oss isf Västra.
Redovisade kassaläget, och utfall från de olika arrangemang vi haft sedan
förra mötet.
8. Rapport från jaktansvarig
WT i Stättared hade fungerat bra. Men tyvärr även denna gång hade
Stättared inte meddelat jaktansvarig om vårt arrangemang, så det blev en
dubbelbokning av marken. Men det löste sig bra till sist.
Jan kollar med nya marker till nästa höst isf för Stättared.

9. Rapport från webbansvarig
Inget att rapportera, men hade ett förslag på att lägga upp WT aktiviteter.
Förslaget var att bilda en sk WT-Grupp som samlas och lägger upp WT
rutorna både teoretiskt och på plats. Mötet enades om bilda en sådan grupp

och följande var intresserade av att ingå. Eva, Jan-Inge, Rolf, Håkan,
Marianne, Jan och Christer. Christer är sammankallande.
10. Rapport från kursansvarig samt studiefrämjandet
Rolf redovisade en lista över aktiva instruktörer och deras intjänade poäng.
Den 26/11 är det Öppet Hus i studiefrämjandets lokaler på Falkgatan. Eva
samt Rolf deltar.
11. Genomgång av åtgärdslista
Genomgången

12. Verksamhetsberättelse jämfört med budget
Eva läste upp verksamhetsberättelsen.
13. Nästa års aktiviteter
Gerdas träning 12/3 hos Jan-Inge.
Inoff. Jaktprov 16-17/4. Christer provledare, Håkan domare och Jan-Inge
markansvarig.
Sjösvängen 21-22/5 eller 28-29/5. Christer domare
WT-Kilanda 14-15/5. Ansvariga Håkan, Jan-Inge och Christer.
WT Fjärås? Planerat datum 24-25/9 eller 1-2/10. Ansvariga Eva och Jan.
Domarkonferens Ljungslätt 13-14/8. Håkan undersöker föreläsare och Rolf
är sammankallande.

14. Övriga frågor
A. Valberedning, revisorer.
- Jana informerade om valberedningens arbete
B. Genomgång av inventarielistan.
- Samtliga meddelade vad respektive hade för inventarier. Britt
sammanställer en ny lista.
C. Domarutbildning, behövs fler?
- Alla var eniga om att det behövs fler och skulle tänka på kandidater.
Rolf sätter samman en fråga till vår hemsida.
D. Provledarens, kommissarie osv – förtydligande och genomgång av
regler så att även ej insatta kan få en tydlig bild av vad som gäller.
- Mötet enades om att ta upp detta i den nya sk WT-Gruppen.
E. Sektionsgränser, motion till SSRK Västra om en ändring så att inte
bostadsort styr utan var personerna är verksamma.
- Motion skickas in till Västra.
F. .Frågor som anmälts till mötet.
- Nya kurspriser.
Mötet beslöt att höja kurspriset till 50kr/lektionstimme.
15. Nästa möte, årsmöte.
- Årsmöte den 7/2 2016 och med samling kl 11.30 för styrelsen i
Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda (Grimmereds
industriområde).
16. Avslutning
Eva tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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