Styrelsemöte för SSRK/GBG sektionen 2018-02-11 Nr 5 .
Plats: Jotuns lokaler
Närvarande: Eva Sjölinder -Hansson, Rolf Brandt, Claes-Göran Berg, Christer Fröje,
Marika Eriksen, Eva Baggersgård, Maria Smedh, Lena Hansson,
Marianne Johansson.

1.

Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
Christer Fröje valdes till justeringsman.

3.

Dagordningens godkännande.
Dagordningen godkändes.

4.

Föregående protokolls godkännande.
Föregående protokoll godkändes. Ligger på hemsidan.

5.

Rapport ifrån ordförande.
Inget att rapportera.

6.

Rapport ifrån sekreteraren/postmottagare.
SSRK Väst har haft fel mailadress till sekreteraren men nu ska dom ha
fått rätt adress.

7.

Rapport ifrån kassören.
Följer budgeten. Ekonomin tillfredställande.

8.

Rapport ifrån jaktansvarig.
B-prov planerat 13/4 och ett WT planerat 15/4.
Funktionärer är löst enligt Eva Sjölinder-Hansson.
25/2 kl 13:00 träffas WT- gruppen i Ljungslätt
26/3 kl 1700 träffas WT-gruppen i Stättared för genomgång av
marker och stationer.

9.

Rapport ifrån webbansvarig.
Christer Fröje hade inget att rapportera.
Dom övriga i styrelsen vill gärna veta när det kommer ut något nytt på
hemsidan.

10.

Rapport från kursansvarig samt studiefrämjandet.
Rolf berättade att det kommit in pengar ifrån studiefrämjandet, inte bara
en gång utan två gånger.
Regina Enge har startat en nybörjarkurs i apportering.
Marianne Johansson och Barbro Fridström har en fortsättningskurs
i apportering.
Marianne Johansson ska även ha en helgkurs, WT för nybörjare.
Sektionens behöver mera träningsdummies, helst sådana som inte är
så tuggvänliga. Christer Fröje har 22 st hemma men det behövs några till.
Rolf Brandt undersöker och kollar priser.

11.

Genomgång av dokument inför årsmötet.
Dagordningen lästes igenom och godkändes.

12.

Val av protokollförare inför årsmötet.
Claes-Göran Berg valdes till protokollförare.

13.

Fastställande av reseersättning samt traktamente för
funktionärer.
Inget traktamente till funktionärer.
Ersättning ges till domare från andra distrikt.
För vissa uppdrag ges reseersättning till funktionärer.

14.

Fastställande av budget.
Genomgången och balanserad.

15.

Revisionsberättelsen.
Lästes upp av vår kassör.

16

Inkomna skrivelser.
Inga skrivelser har inkommit.

17.

Utgående skrivelser.
Willy Gustavsson inbjuden till WT i Stättared.s

18.

Övriga frågor.
25/5-2018 träder den nya dataskydslagen i kraft och den behövs gå
igenom. Vi behöver ha ett möte för att sätta oss in i den.

19.

Nästa möte.
Det konstituerande mötet efter årsmötet.

Västra Frölunda 2018-02-11
Vid protokollet.
Claes-Göran Berg

.

Ordförande.
Eva Sjölinder-Hansson

Justeras.
Christer Fröje

