Protokoll för SSRK/GBG sektionen
2018-04-03 Nr 2
Plats Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda.
Närvarande:
Eva Sjölinder-Hansson, Christer Fröje, Jan Inge Glenberg, Maria Smedh, Eva
Baggersgård, Marika Eriksen, Rolf Brandt, Marianne Johansson, Lena Hansson,
Claes-Göran Berg, Lars Petersen.

1. Mötets öppnande.
Eva hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

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

3. Dagordnings godkännande.
Dagordningen godkändes

4. Föregående protokolls godkännande.
Föregående protokoll godkändes

5. Rapport ifrån ordförande.
Berth har skickat en inbjudan till oss att deltaga på SSRK väst styrelse möte, tyvärr var
det samma dag som vårat styrelsemöte. Vi pratade om att skicka en inbjudan till dom
att medverka på vårat nästa möte. Vi beslutade att skicka en kopia på vårat protokoll.

6. Rapport ifrån sekreteraren.
Inget att rapportera.

7. Rapport ifrån kassören.
Ekonomin är god och vi följer budgeten.
Lena Hansson har inte fått tillbaka pappren ifrån revisorn.

8. Rapport ifrån webbansvarig.
Inget att rapportera. Christer Fröje ska göra om hemsidan och lägga upp den på molnet.
Det är inte bra att Christer ensam känner till password till hemsidan så någon annan i
styrelsen bör också känna till den.

9. Rapport ifrån jaktansvarig.
WT i Stättared ligger närmast i tiden och planeringen är i stort sett klart.
Ett inofficiellt jaktprov bör vi ha enligt verksamhetsplan, frågan är när och var? Eva
Baggersgård ska höra med Lisbeth Johansson om det finns möjlighet att vara på Storkärr
i Kilanda 26-27 maj eller 16-17 juni.

10. Rapport ifrån kursansvarig.
Inget att rapportera.

11. Planering WT efter att vi nu har gjort rutupplägg.
Efter att vi har varit i Stättared och inspekterat markerna och planerat rutorna den 30
mars så finns dom nu antecknade och beskriva hos våra jaktansvariga.
Vi träffas i Stättared lördagen kl 14:00 för att snitsla göra det sista innan WT. Christer F
har med sig skyltar och Eva S-H har med sig nummerlappar.

12 Genomgång av domare och funktionärer på WT i Stättared den 15 april.
Våra jaktansvariga har jobbat bra och det finns nu domare och funktionärer till varje
station. Eva B ska kolla med Stättared angående försäljning av fika. Eva B ska också
förbereda och fixa mat till funktionärer, ca 30 matlådor kommer att behövas.

13. Övrig planering inför vår och sommar
Tyvärr blev träningen till Gerda minne inställt på grund av väderförhållanden men vi
räknar med att återkomma nästa år fast då under annat namn ex
Göteborgsavdelningens träning
Internat i Sämsholm den 2-3 juni. I skrivande stund är det 5 anmälda så det är gott om
platser kvar. Marianne håller i det.
Jaktinternat 24-27 juli också det i Sämsholm, där finns det 1 plats kvar. Instruktörer
ifrån Danmark. Marianne håller i detta.

En instruktörsutbildning kommer att ske i Fotskäl den 18-19 augusti. Ulf Hammarström
är instruktör.
En funktionärsträff planeras in någon gång under hösten, och i höst måste vi också
planera in hur vi ska ha det med vårat inofficiella jaktprov som vi har tänkt ha på våren
2019.

14. Inkomna skrivelser.
Inga inkomna skrivelser.

15. Utgående skrivelser.
Eva S-H har fyllt i enkäten om dataskydd.

16. Övriga frågor.
Det blev en livlig diskussion om dataskydd. Alla ska kolla vilka register man har i sina
datorer och det bestämdes att CG ska göra en registerförteckning med hjälp av Marika.
Marika E hade ett nytt förslag om ett föredrag med Monica Henriksson ”Hundmöte” enl
kommunikationsmetoden.

Protokollförare

____________________________
Claes-Göran Berg sekreterare

Justeras

_________________________________________________________
Eva Sjölinder-Hansson Ordförande

Christer Fröje Webbansvarig

