Protokoll SSRK-gbg ¾ 2017
Närvarande: Eva Sjölander-Hansson, Marianne Johansson, Jan Garp, Maria
Smedh, Rolf Brandt, Christer Fröje, Jan Inge Glenberg, Lena Hansson. ClaesGöran Berg. Eva Baggesgård. Sophia Westphal.
1, Mötets Öppnande.
Eva hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet ,
Jan Inge Glenberg valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkännande.
Protokollet godkändes.
5. Rapport från ordföranden,
Eva berättade att Bert Nilsson hade ringt och undrat varför vi inte använder
SSRK-prov när vi vill ta in anmälningar till WT och jaktprov.
Mötet beslutade att bjuda in Bert till ett möte och förklara varför vi inte vill
använda SSRK-prov
6. Rapport ifrån sekreteraren.

Marianne vill att protokollet delas ut till alla i styrelsen samt att det delas ut en
åtgärdslista.
7.Ekonomirapport från kassören.
Lena berättade att man betalt in Wisma, ett bokföringsprogram för kassörer.
Hon har ännu inte fått kontakt med banken på grund av att protokollet från
årsmötet har kommit på avvägar av posten. Hon berättade också att ekonomin
ska sparas i 8 år, resten kan kastas.
8. Rapport från jaktansvarig/WT
Marie Smedh och Eva Baggesgård ska höra sig för om det finns något intresse
för en utbildningsdag av inofficiell WT domare.
WT funktionärer ska tillfrågas som är vana vid WT tävlingar.
9. Rapport ifrån webbansvarig.
Christer Fröje sa allt som var aktuellt låg ute på hemsidan.
10. Rapport från kursansvarig samt studiefrämjandet.
28 mars hade studiefrämjandet sitt årsmöte i Partille Arena och Rolf Brandt och
Eva Sjölinder Hansson var där. Studiefrämjandet har en ny handläggare som
heter Sandra Ström.
Marianne Johansson, Barbro och Jossan håller i en apporteringskurs som pågår
just nu. Regina Enge och Titti Karlström ska hålla i en temakurs och man ska
träffas vid två tillfällen, 2/5 tema markering/dirigering den 9/5 blir det tema
vatten.
Anita Junfors har nyligen haft en kurs i klappjakt som är avslutad nu.
11. Viltspårscup, planering samt upplägg.
Jan Inge Glenberg berättade att det var i skrivande stund 9 st ekipage som var
anmälda och första dagen så ska det vara öppenklasspår och för dom som går
vidare så ska det bli elitspår andra dagen. Spåren var planerade och provlagda
och på kvällen andra dagen blir det avslutning med mat och grill.
12. Inoff Jaktprov 13-14/5 i Gällinge, planering samt upplägg. Genomgång.

Christer Fröje avstår som provledare och det blir istället Lena Frisell som bli
provledare. Domare blir Jan Inge Glenberg. Sekreterare och kommissarie blir
Marianne Johansson. Skytt blir Claes-Göran Berg. och funktionärer blir Maria
Smedh och Jan Garp. Två funktionärer till behövs innan alla platser är tillsatta.
Maten ska planeras och en del priser har Christer Fröje hemma och även en del
rosetter som han har köpt in.
Christer har varit och tittat på markerna i Gällinge och upptäckte då att marken
var bättre på andra sidan sjön än där man först hade planerat för. Det är
kyrkan som äger den marken och det var inga problem att få vara där enligt
Christer men vi behöver låna en nyckel till bommen för att komma in med
bilarna.
13. WT Kilanda12/5 planering samt upplägg.
Christer F har pratat med Lisbeth Johansson och allt är under kontroll med
markerna. Till WT så finns det 5 domare som vill döma alla klasser och 4
domare som har möjlighet att döma nybörjarklass. Sophia Westphal har jobbat
bra så alla kastare är klara, någon skytt till som behövdes. Christer F har
dummy, skott och en del utav priserna och Eva Sjölander H har 22 rosetter och
domarpriser.
Vi beslutade att funktionärerna inte skulle få någon ekonomisk ersättning, eller
bensinpengar, istället ska det planeras en funktionärsdag. Däremot så ska
domarna få 200 kr i reseersättning. Anmälningsavgiften höjs till 250 kr varav 50
kr går till prispotten.
Särskilda priser ska delas ut till segrarna i cupen, någon typ av mugg eller glas
föreslogs med något ingraverat.
Mat till stationerna planeras av Rolf B.
WT gruppen ska träffas på Kilanda den 9 maj kl 16:00 för att gå igenom
stationerna.
14. Sjösvängen 10-11/6
Det kostar 500 kr per hund. Det ska inköpas muggar till priser. Jaana Kapuli ska
vara domare, Christer Fröje skytt och Rolf Brandt funktionär.

15. Sämsholm internat 26-27/7
Det finns två platser kvar men inga rum, däremot så kan man ha med sig
husvagn.

16. WT i höst.
Kommer att ske den 23-24 september i Gällinge och det blir då alla klasser.
Styrelsen beslutade att avvakta efter WT i Kilanda om det ska vara 1 eller 2
dagar. WT gruppen ska träffas för att diskutera detta på ett möte tisdagen den
30 maj kl 18:00 på Jotuns lokaler. Marianne föreslog någon typ av jaktlek.
17. Instruktörsutbildning, domarkonferens/utbildning.
Det kommer att ske en instruktörsutbildning hos Kopparhults i Sollebrunn den
15 april mellan kl 10:00 och 16:00 och 8 instruktörer av 10 på våran lista är
anmälda och utbildningen kommer att vara inriktad på föraren, inte hunden.
Man får ta egen mat med sig. 4000 kr kostar det totalt för hela kursen. Det
finns platser kvar men utan hund. Christer har kontakt med Kopparhults.
18. Övriga frågor.
A. Firmatecknare.
Firmatecknare är Lena Hansson, Marianne Johansson och Eva Sjölinder
Hansson
B. Apportörens manus stopp 15 april, utkommer v 24.
C. Funktionärsdagen planeras eventuellt 18-20 aug, alternativ helg den 2-3
september och samtidigt ha domarutbildning och ett styrelsemöte. Rolf B
föreslog att hyra Kullen av Lisbeth Johansson och Marianne J föreslog att hyra
Ljungslätt. Det diskuterades att ha en poängpromenad eller en skojig
apportering och till mat skulle man exempelvis ha en sopplunch och avsluta
dagen med korvgrillning. Rolf B driver frågan.
P.S. Marianne har bokat Ljungslätt 18-20 augusti och i samband med det så blir
det styrelsemöte.
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