STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONENS
KONSTITUERANDE MÖTE 2015-02-08 – Nr. 1
Närvarande: Eva Sjölinder-Hansson, Christer Fröje, Renée Selander, Håkan Rosvall,
Britt Hellgren, Rolf Brandt, Jan Garp, Ingegärd Noaksson, Marianne Johansson.

1. Mötets öppnande
Nya ordföranden öppnade mötet och önskade en kort presentation av samtliga
deltagare.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor a) kortläsare, b) inköp av
PC, c) bokföringsprogram, d) hemsidan
3. Val av justeringsman
Rolf Brandt utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
4. Styrelsens konstitution
Styrelsen konstituerar sig som följer:
Ordföranden
Vice ordförande, web-ansvarig, WT-ansvarig
Sekreterare
Kassör
Ledamot, jaktansvarig
Ledamot, utbildningsansvarig
Ledamot
Suppleant (1) materialförvaltare
Suppleant (2)

Eva Sjölinder-Hansson
Christer Fröje
Renée Selander
Britt Hellgren
Håkan Rosvall
Rolf Brandt
Jan Garp
Ingegärd Noaksson
Marianne Johansson
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Valberedning.
Inger Persson (sammankallande), Jaana-Kapuli och Mari-Ann Andersson

5. Firmatecknare (beslut om omedelbar justering av denna paragraf)
Styrelsen beslutar att kassör Britt Hellgren och suppleant Marianne Johansson
tecknar sektionens konto var för sig. Detta gäller tills vidare av praktiska själv tills vi
har ordnat med banken.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
6. Materialförvaltning
Marianne skickar ut till samtliga den inventarieförteckning som har upprättats.
7. Utbildningssekreterarens rapport
Fanns inget att rapportera då utbildningsansvarig inte närvarade på mötet.
8. Adjungerande:
Kurser, kulturarrangemang och studiefrämj.
- Lena Frisell
Jan-Inge Glenberg
9. Studiefrämjandet
Kontakter med studiefrämjandet sköts av Lena Frisell och Marianne Johansson.
10. Ansvarsfördelning wt
Marianne distribuerade en manual med ansvarsfördelning av de olika uppdragen
som följer för kommissarier, provledare, ansvar för funktionärer i samband med våra
working test som har utarbetats under 2014.
11. Gerdas träning 14/3
Till minne av Gerda genomförs årligen en träning som är öppen för alla som vill vara
med. Träningen äger rum på Jan-Inge Glenbergs marker. Till Jan-Inges hjälp i år
kommer Christer, Håkan och Jan Garp att ställa upp. Christer lägger ut på hemsidan.
12. Inofficiellt jaktprov11-12/4
Marker klara i Strömma. Domare klart. Provledare saknas fortfarande. Eva
undersöker möjlighet att hitta provledare för provet.
Styrelsen beslutade att revidera kostnaden för start till 250 kr för dummiesprovet och
300 kr för dagen med vilt. Lägg ut på hemsidan.
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Marianne Johansson tar emot anmälningar. Sista anmälningsdag söndagen den 25
mars.

13. SSRK/Västras WT-CUP 23-24/5 i Kilanda
Domare Lisbeth Johansson, provledare Christer Fröje och kommissarie Marianne
Johansson. Renée ansvarar för funktionärerna. Eva kontaktar sponsorer.
Kostnad 200 kr/hund som betalas på plats.
Marianne tar emot anmälningar.
Fortbildning för instruktörer (Sämsholm)
Kommer att genomföras datum inte fastställt än. Läggs ut på hemsidan så fort vi har
underlagen klara.
14. Sjösvängen (lagtävling retriever), Sämsholm 30-31/5
Domare: Håkan Rosvall.
Styrelsen har reviderat kostnaden för årets deltagande. Anmälningsavgift 400 kr + 50
kr i startavgift. Läggs ut på hemsidan all information för anmälan mm.
Marianne Johansson tar emot anmälningar.
15. WT-domarkonferens Stättared 15/8 en dag.
Stättared är bokat för ändamålet.
16. WT Stättared 3-4 oktober
Inget att rapportera för tillfället.
17. Övriga frågor
a) Kassör Britt Hellgren undersöker möjligheten att kunna använda kortläsare för
att begränsa kontanta medel.
b) Christer undersöker kostnader för inköp av en enklare variant av PC
c) Britt undersöker möjligheten att använda ett enklare bokföringsprogram att
bokföra enligt BAS-kontoplan.
d) Alla nya styrelsemedlemmar uppmanas att så fort som möjligt skicka in
underlag för hemsidan med telefonnummer, mail, kort på sig själva och
hundar mm. Vänta inte med att skicka in underlagen för att ni inte tycker att
det finns något bra kort – in med övriga uppgifter så länge!
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18. Nästa möte:
Äger rum den 2015-03-16 kl 18.00 i Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan 13, Västra
Frölunda
19. Avslutning
Eva tackade samtliga för uppmärksamheten och avslutade mötet.

……………………………….
Eva Sjölinder-Hansson, ordf.

………………………………..
Renée Selander, sekr.

……………………………….
Rolf Brandt, justeringsman
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