STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN
2015-03-16 Nr 2
Plats: Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda
Närvarande: Eva Sjölinder-Hansson, Jan-Inge Glenberg, Christer Fröje, Renée
Selander, Britt Hellgren, Jan Garp, Lena Frisell, Marianne Johansson, Ingegärd
Noaksson, Rolf Brandt.
Frånvarande: Håkan Rosvall
1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman
Jan Garp utsågs till justeringsman
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Kassörens rapport
Britt gjorde en förklaring till saldolistan. Ekonomin är fortsatt god.
Som kassör och hantering av sektionens handkassa som uppstår vid olika
aktiviteter, behöver hon ha tillgång till ett bankkort för insättning av dessa
medel på ett enkelt sätt.
Styrelsen tog ett enhälligt beslut att införskaffa detta. Marianne och Britt
kontaktar bank gemensamt. En kopia på protokollet från det konstituerande
mötet överlämnades till Marianne som underlag.
5. Protokoll + åtgärdslistan
Åtgärdslistan prickades av och enda oklarheter som kvarstår är Lenas A
punkter som inte kunde bockas av att de var klara. Renée har varit i kontakt
med Lena angående detta och hon lovade att återkomma med underlag
som sektionen behöver ha.
Christer har undersökt möjligheten till att skaffa in en dator för sektionens
räkning. Jan Garp hade ett förslag på ett bra och prisvärdigt alternativ och
lovade att ta fram ett underlag att presentera för styrelsen.
Jotun sponsrar sektionen med 50 nya dummiesar.
Eva kontaktar Royal Canin direkt om sponsring till WT-cupen

6. Utbildningsansvarigs rapport
Rolf har fått underlag från Titti med de som är aktuella instruktörer för
sektionens räkning.
Marianne skickar deltagarlista till Rolf över vilka som deltog på
instruktörsutbildningen våren 2014.
7. Studiefrämjandet
Vi har en ny kontakt på Studiefrämjandet som Lena har varit i kontakt med.
Marianne kollar upp de utbetalningar vi fått av Studiefrämjandet.
8. Hemsidan
Christer gör ett bra jobb med hemsidan som ständigt uppdateras. Det ligger
mycket aktiviteter på hemsidan för tillfället.
Påminner igen de styrelsemedlemmar som inte kommit in med bilder att
göra så som en presentation av oss till alla medlemmar inom sektionen.
9 Inofficiella jaktprovet 11-12 april Strömma
Provledare och domare klart. Återstår ett par funktionärer på lördagen och
en på söndagen. Eftersom det är så mycket aktiviteter i omlopp just den
helgen, så får vi kanske vara lite flexibla när det gäller funktionärer.
Eventuellt att ta någon som startar samma dag kan hjälpa till efter det o s v.
Marianne tar emot anmälningar och sista anmälningsdag är på söndag den
22 mars. Hittills är det 5 anmälda på dummiesar och 13 på vilt. Vi kommer
också att använda vilt på lördagen om det inte blir nämnvärt fler
anmälningar på dummiesar. Renée lägger ut på FB att vi ska ha vilt på em.
även på lördagen prov.
Christer ordnar med vilt.
10 WT-Cupen 23-24 maj i Kilanda
Markerna är klara nu. Vi kommer att kunna ha vatten. Christer, Jan-Inge ,
Marianne och Eva kommer att besöka markerna för genomgång. Christer
undersöker även möjligheten att ha tillgång till ett sekretariat och om det är
möjligt ha någon form av försäljning. Går inte det får vi vara noga med att
ha med det i PM till deltagarna.
Pris till vinnarna av varje klass: keramikmugg
Domare, provledare och kommissarie får presentkort på 200 kr och
ytterligare någon symbolisk present om 100 kr. Till funktionärer utgår ett
presentkort på 100 kr. Presentkorten kan lösas in mot kontanter.
11 Sjösvängen 30-31 maj Sämsholm
Håkan Rosvall är domare. Marianne tar emot anmälningar

12 Apportören - Manus
Nästa manusstop är 15 april för utgivning under vecka 24 (8-12 juni). Renée
ansvarar för att underlag tillställs SSRK i tid.

13 Båten
Jaana har inte hittat nycklarna än. Renée har kollat upp att båten
ligger på sin plats i Horsika vid Långvattnet och även dokumenterat med
bild. Båten är inte i bästa skick, men fortfarande användarduglig. Rolf har
lovat att ta en titt på båten och se om det går att göra något med den ena
årtullen som är trasig. Plus ser över vad som ska göra med låset. Vi enades
om att kodlås är att föredra.

14 Arbetsfördelning wt
Marianne har distribuerat ut till samtliga via mail den ansvarsfördelning som
är gjord för provledare, kommissarier, köksansvarig och funktionärsansvarig.
Efter lite diskussion så beslöt vi att Marianne gör en uppdaterad version som
går ut på remiss igen. Det står klart för alla att en sådan
”befattningsbeskrivning” är nödvändig för att lätta på trycket för de
inblandade vid våra aktiviteter.
15 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
16 Nästa möte.
Onsdagen den 3/6 2015 kl 18.00 i Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i
Västra Frölunda (Grimmereds industriområde). Samma som senast.
Eva ordnar med inköp av smörgås & pålägg samt mineralvatten till mötet.
Skickar också ut dagordning minst en vecka före utsatt mötestid.
Jan-Inge bjuder på kaffet.

17 Avslutning
Eva tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Västra Frölunda
2015-03-16

Renée Selander
Sekreterare

Eva Sjölinder-Hansson
Ordförande

Jan Garp
Justerare

