Protokoll för SSRK/V GBG sektionen
Plats: Ljungslätt
Möte den 19 augusti 2017
Närvarande; Eva Sjölinder-Hansson, Marianne Johansson, Jan Garp, Lena
Hansson, Eva Baggersgård, Jan Inge Glenberg, Christer Fröje, Claes-Göran
Berg, Rolf Brandt, Maria Smedh.
1 Mötets öppnande
Eva hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Lena Hansson valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkännande.
Protokollet godkändes.
5. Rapport från ordföranden.
Ordföranden hade inget att rapportera.
6. Rapport ifrån sekreteraren/postmottagaren.
Sekreteraren hade inget att rapportera.
7.Ekonomirapport från kassören.
Ekonomin är tillfreställande. WT i Kilanda gick med vinst men Sjösvängen gick
med en liten förlust.

8. Rapport från jaktansvarig/WT
Funktionärsträffen var lyckad, alla var nöjda och tyckte det var en trevlig dag. I
skrivande stund har det kommit in ett 10-tal anmälningar till jaktleken i
Fotskäl.
9. Rapport ifrån webbansvarig.
Inget att rapportera om, lägger ut det som kommer in.
10. Rapport från kursansvarig samt studiefrämjandet.
Marianne, Barbro och Jossan startar fortsättningskurs.
Det kommer att vara temakurser med Titti Karlström och Regina Enge.
Instruktörsdagen hos Kopparhults är genomförd.
Rolf Brandt ska träffa Sandra Ström som är våran kontaktman hos
studiefrämjandet. Vi har ju haft ett inofficiellt jaktprov samt Gerdas träning.
11. Genomgång av åtgärdslista.
Allt är åtgärdat på åtgärdslistan.
12. WT-domare, funktionärer, marker, sponsorer, jaktleken i september.
Jaktleken kommer att vara i Fotskäl. 5 domare står på listan. Eva SjölinderHansson, Maria Smedh, Marianne Johansson, Jan-Inge Glenberg och Lena
Frizell. Kommissarie Eva Baggersgård och provledare Christer Fröje.
27/8 ska WT-gruppen träffas i Fotskäl för att gå igenom stationerna.
Det behövs funktionärer till jaktleken och det kommer att gå ut en förfrågan på
facebook och på hemsidan.
Sponsorer. Royal Canin beställning fungerar dåligt, svår att få kontakt, Hills
kanske kan ställa upp med priser, Eva Sjölinder-Hansson ska kolla.
Vad för sorts priser ska det vara till jaktleken och till domarens val. Dummies,
Christer har en del hemma men kan beställa mer. Ska det vara rosetter och vad
ska det stå på dom.
13. Övriga frågor.
Christer Fröje har försökt att kontakta markägaren/kontaktmannen i Gällinge
för att få ett avslut, men lyckas inte få tag på dom, dom svarar inte. Jan Garp

ska göra ett försök att få tag på dom. Eva Sjölinder-Hansson ska skriva ett brev
och tacka dom för det som varit.
Maria Smedh föreslog att vi skulle ansluta oss till googel drive. Alla tyckte det
var bra. Maria har förberett men alla måste ha Google konto.
Maria kunde också tänka sig att ha ett Google kurs för att lära oss andra hur
Google drive fungerar om det finns behov för det.
Maria tog även upp båten som ligger i Horsika och som tillhör SSRK Gbg. Rolf
Brandt sa att båten är i mycket dåligt skick och är skrotad men Maria ska ta
hand om den.
Nästa möte kommer att ske den 25-26 november i Ljungslätt och då blir det ett
långmöte.
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