STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONENS
KONSTITUERANDE MÖTE 2016-02-07
Närvarande: Eva Sjölinder-Hansson, Marianne Johansson, Renée Selander, Sophia Westphal,
Britt Hellgren, Christer Fröje, Rolf Brandt, Jan-Inge Glenberg, Håkan Rosvall.
Meddelat förhinder: Jan Garp
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och samtliga gjorde en kort presentation då vi fått en
ny suppleant i styrelsen.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av justeringsman
Sophia Westphal utsågs att justera protokollet jämte ordföranden,
sophia.westphal@hotmail.com
Adresslista uppförs på samtliga i styrelsen ingående medlemmar.
4. Styrelsens konstitution
Styrelsen konstituerar sig som följer:
Ordföranden
Vice ordförande, webansvarig,
WT ansvarig
Sekreterare
Kassör
Ledamot, jaktansvarig
Ledamot, utbildningsansvarig
Ledamot
Suppleant (1)
Suppleant (2)

Eva Sjölinder-Hansson
Christer Fröje
Renée Selander
Britt Hellgren
Håkan Rosvall
Rolf Brandt
Jan Garp
Marianne Johansson
Sophia Westphal

5. Valberedning
Jaana Kapuli (sammankallande), Birgitta Törnblom och Marianne Magnusson

1

5. Firmatecknare (beslut om omedelbar justering av denna paragraf)
Styrelsen beslutar att Ordföranden, Kassören och suppleant Marianne Johansson tecknar
sektionens konto var för sig.
Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.
6. Materialförvaltning
Renée distribuerar ut inventarielistan till samtliga som fyller på eller drar ifrån vad man har
för material hos sig. Renée sammanställer sedan listan och uppdaterar densamma. Gör en
pdf av dokumentet och skickar ut till alla – när en ändring sker, så meddelas Renée som
ändrar på listan.
7. Utbildningsansvarigs rapport
Utbildningsansvarige informerade om den nya WT-gruppen i styrelsen som är tillsatt. Vi
avvaktar SSRK/Västra och årsmötet och ser vad som kommer ut från den beträffande wtutbildningen.
8. Adjungerande
Jan-Inge Glenberg
9. Studiefrämjandet
Kontakter med Studiefrämjandet sköts av Rolf Brandt.
Studiefrämjandets årsmöte den 22/3 som sektionen fått kallelse till besöks av Rolf Brandt
som representant för Gbg-sektionen. Kassören önskar ha information om vad som kommer
att ske i sektionen vad gäller kurser så hon vet vad som gäller och kan vara lite förberedd
på sådant som komma skall.
På årsmötet framkom från medlem ett förslag att inför varje möte ha en stunds
föreningsteknik så att styrelsesektionens medlemmar blir bekväm i sin roll och även som
bra initiativ när nya medlemmar väljs in i styrelsen.
10. Ansvarsfördelning wt
Marianne Johansson har distribuerat ut en manual med ansvarsfördelningen för de olika
uppdragen som genomförs i sektionen för provverksamheten i samband med föregående
års konstituerande möte.
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11. Gerdas träning 12/3
Till minna av Gerda genomförs årligen en träning som är öppen för alla som vill vara med.
Träningen genomförs på Jan-Inge Glenbergs marker.
Håkan, Christer och Jan-Inge lägger upp något inför denna träning och gör upp om ett
datum som passar. Tid för träningen 10.00. Detta läggs ut på hemsidan.
12. Inofficiellt jaktprov16-17/4
Håkan domare, Christer provledare, Jan-Inge markansvarig. Plats Härsnäs, Strömma
alternativ finns vid behov. Renée tar emot anmälningar och gör katalogen.
13. Fortbildning för instruktörer (Sämsholm) 22-24/4
Inbjudan till instruktörer kommer att skickas ut. I mån av plats så medges även plats till
styrelsemedlemmar. Willy Gustafsson är inbjuden som instruktör.
14. SSRK/Västra WT-CUP 14-15/5 i Kilanda
Deltävling 2 (4) som arrangeras genom Göteborgssektionen. Plats Kilanda. Bra marker för
allt. WT-gruppen lägger upp provet. Christer sammankallande. Oklart om vi behöver betala
något för marken. Marianne är kommissarie och kommer även att döma på en ruta.
Domarlista skickas till Håkan.
Följande personer blir kallade till separat möte:
- Marianne
- Eva
- Christer
- Håkan
- Rolf
- Sophia
- Jan-Inge
15. Sjösvängen (lagtävling retriever), Sämsholm 28-29/5
Christer domare. Funktionär oklar i nuläget…Håkan skytt. Marianne håller i arrangemanget.
Samling för ansvariga redan på fredagen.
16. WT 1-2 Oktober (troligen i närheten av Fjärås)
Mark är inte fastställd till dags dato.
17. Långmöte i Ljungslätt med fortbildning av instruktörer (dag 2).
Datum bestäms på nästa möte.
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18. Övriga frågor
Från styrelsen besöker Eva och Rolf SSRK/Västras årsmöte som äger rum hos SBK
Göteborgsavdelning, Kallebäck, Göteborg den 12 Mars kl 15.00
19. Nästa möte
2016-03-31 kl 18.30 på Klangfärgsgatan i Jotuns lokaler i Västra Frölunda.
20. Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och tackar Jan-Inge för att vi fick tillfälle att återigen
vara på Jotun och avslutar mötet.
Vid protokollet

Justeras

Renée Selander
sekreterare

Eva Sjölinder-Hansson
ordförande

Justeras

Sophia Westphal
suppleant
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