PROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN
2017-02-12 Möte 2016-5.
Plats: Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda
Närvarande
Eva Sjölinder-Hansson, Jan-Inge Glenberg, Christer Fröje, Marianne Johansson,
Rolf Brandt, Britt Hellgren, Jan Garp
Frånvarande: Håkan Rosvall, Sophia Westphal.
1. Mötets öppnande
Eva hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera
protokollet
Rolf Brandt
3. Dagordnings godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokolls godkännande
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.
5. Rapport från ordförande
Eva har mailat Ralf Zackrisson samt andra klubbar gällande höjd avgift för
våra WT. Ralf svarade att vi kunde höja till 250kr och använda SSRK
Prov för anmälningar, men inget om avgiften. Inget svar från de andra
klubbarna.
6. Rapport från sekreteraren/postmottagare
Inget att rapportera.
7. Rapport från kassören
Britt hade genomgång av resultat och balans - som visade lite minus för
2016.
8. Rapport från jaktansvarig
Inget att rapportera.
9. Rapport från webbansvarig
Inget att rapportera.

10. Rapport från kursansvarig samt studiefrämjandet.
Rolf rapporterade; att vi hade ny kontaktperson, Sandra Ström, på
studiefrämjandet, att studiefrämjandet har årsmöte den 28/3 och att han
kommer att gå dit, att han hade fått en del svar från utskicken till
instruktörerna gällande vilka kurser de tänker hålla i år. Marianne och
Barbro har redan startat sina jaktlydnads kurser, Titti kanske temakurser i
höst, Anita temakursen ”Under bössan” och ”klappjakt”, Christer o Lise
någon typ av temakurs samt Anette Kjellqvist kanske nybörjarkurs.
11. Genomgång av dokument inför årsmötet
- Dokumenten lästes igenom och godkändes.
12. Val av protokollförare inför årsmötet
- Christer Fröje valdes till protokollförare.
13. Fastställande av reseersättning samt traktamente för funktionärer
Samma ersättning som för 2016 – 18,50kr/mil.
14. Fastställande av budget
Genomgången och godkänd. Något lägre än för 2016.
15. Revisionsberättelse
Genomgången.
16. Inkomna skrivelser
Inga inkomna.
17. Utgående skrivelser
Inga inkomna.
18. Övriga frågor
Datum för viltspårskuppen och det inofficiella jaktprovet diskuterades.
Nästa möte
Det konstituerande mötet efter årsmötet
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