PROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN
2016-03-31 Möte 2016-2.
Plats: Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda
Närvarande
Eva Sjölinder-Hansson, Renée Selander, Jan-Inge Glenberg, Christer Fröje,
Marianne Johansson, Håkan Rosvall, Britt Hellgren, Rolf Brandt, Sophia Westphal.
Meddelat förhinder: Jan Garp, Håkan Rosvall
1. Mötets öppnande
Eva hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera
protokollet
Marianne Johansson
3. Dagordnings godkännande
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokolls godkännande
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna och genomgång
av åtgärdslistan.
5. Rapport från ordförande rapport
Inget att rapportera.
6. Rapport från sekreteraren
Inget att rapportera.
7. Rapport från kassören
Meddelar att det inkommit medel från Studiefrämjandet som hör till
föregående års aktiviteter. I övrigt är ekonomin fortsatt god.
8. Rapport från webbansvarig
Inget att rapportera.

9. Rapport från jaktansvarig
Fanns inget att rapportera då jaktansvarig hade meddelat förhinder.
10. Kursverksamheten
Instruktörsutbildningen på Sämsholm den 22-24/4 kommer att genomföras.
Instruktör är Willy Gustafsson. Totalt 9 anmälda.
Vara noga med att skicka lämna in kvitton till Rolf Brandt på aktiviteter som
är genomförda via sektionen.
WT-gruppen är anmäld som en studiecirkel till studiefrämjandet. Frågan om
studieteknik kom upp igen och är något som vi kanske kan tillämpa på våra
möten genomgående och inte bara på långmötet i december. Rolf kontaktar
studiefrämjandet igen.
11. Gerdas träning
Genomfördes återigen på Jan-Inges marker och hela 32 st deltagare var
med vilket visar på att det är mycket uppskattat av medlemmarna i
sektionen.
Dock var det olyckligt att detta kolliderade med Västras årsmöte. Vi tar med
oss det till verksamhetsplaneringen i höst.
12. WT-konferens
Från sektionen deltog ordförande Eva Sjölinder-Hansson och Jan-Inge
Glenberg. Minnesanteckningar är överskickade till alla. Vi avvaktar beslut i
frågan.
13. Inofficiella jaktprovet i Strömma 16-17 april.
Provet är traditionellt med dummies ena dagen och med vilt andra dagen. I
år har antalet anmälningar överstigits med 100% vad gäller vilt, vilket gör att
vi bestämt oss för att ha vilt båda dagarna och tyvärr även lottning måste
genomföras p g a det stora intresset. Endast 2 anmälda på dummy.
Priser: Rosetter till alla första pristagare, domarens val; dummies (3 st totalt
för båda dagarna).
Sponsring: Royal Canine utgår denna gång.
Kataloger skickas ut i samband med PM till alla anmälda som själva får
skriva ut och ha med sig. Några extra ex skickas till provledaren.
Jan-Inge gör skyltar.

14. WT-Cup, Kilanda 14-15/5 + WT-gruppens rapport
Marker klara.
WT-gruppen hade möte på långfredagen och har klarat av uppläggen av
stationerna. Utskick till alla domare är gjorda. Deadline för detta är satt till
den 18/4. Domarna på lördagen är klara. På lördagen fattas 3 domare (5).
Christer Fröje provledare på lördagen och Rolf Brandt provledare på
söndagen. Marianne Johansson, kommissarie. Marianne tar emot
anmälningar. Kaffe och smörgås till domare och funkisar. Eva fixar även så
det ska finnas tillgång till korv uppe vid ”sekretariatet”.
Sophia fixar med funktionärer och Renée hjälper till med allt nödvändigt
kring det och är stöd under hela tiden så att Sophia får en bra uppbackning.
Vi måste även gå ut på både hemsida och FB om att det är nödvändigt med
allas hjälp för att proven generellt ska kunna genomföras.
Sponsring med Royal Canine klart. Eva beställer dummies med domarens
val. WT-gruppen bestämde att alla förstapristagare i nkl ska ha rosetter. Eva
köper domarpresent. Jan-Inge fixar skott.
I övrigt så diskuterade vi lite kring cupens fortsatta vara eller icke vara för
sektionens del i framtiden och bestämde att bordlägga frågan till nästa möte.
15. Sjösvängen 28-29/5
Lite anmälningar i dagsläget och vi hoppas att det kommer in fler
anmälningar.
16. Jaktinternat Sämsholm V-30
Instruktörer Svend IB-Jeppsen och Sten Samson
1 plats kvar i dagsläget.
17. Årmöte SSRK/Västra
Dålig uppslutning av medlemmarna. Göteborgssektionen deltog dock med 2
representanter och totalt var det 13 närvarande. Vi beklagar naturligtvis att vi
hade en aktivitet som krockade och har med oss det framöver.
Vår motion avslogs.
18. Årsmöte Studiefrämjandet
Rolf Brandt deltog från sektionen och meddelade en förändring beträffande
gränser och vad som ingår i Göteborg. Ex-vis så ingår Uddevalla och Borås
numera och samlingsnamnet blir Studiefrämjandet Göteborg.

19. Inkomna skrivelser
Fanns inga.
20. Utgående skrivelser
Fanns inga.
21. Övriga frågor
Birgitta Norén, jaktansvarig i FRK/Västra har meddelat att de kommer att ha
ett WT som planeras att genomföras den 25/9. Med tanke på vårt höst – WT
så är det bra att vi får information tidigt om sådana aktiviteter så det inte
kolliderar.
Frågan kom upp om att sätta paragraf före i agendan för att underlätta för
sekreteraren. Vi beslutade att göra så i fortsättningen.
Åtgärdslistan ska ha en egen punkt på agendan.
Nästa möte:
torsdag 18 augusti kl. 18.00 i Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i
Västra Frölunda.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Västra Frölunda 2016-03-31
Vid protokollet
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