Protokoll Styrelsemöte
SSRK Gbg avd 2018-05-18
Jotuns lokaler i VF
Närvarande: Eva Sjölinder-Hansson, Maria Smedh, Lars Petersen, Christer Fröje,
Marianne Johansson, Jan-Inge Glenberg, Marika Eriksen, Eva Baggersgård. ClaesGöran Berg.
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Jan -Inge Glenberg valdes att tillsammans justera protokollet.
3. Dagordningens godkännande.
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokolls godkännande.
Föregående mötets protokoll godkändes.
5. Rapport ifrån ordförande.
Ordförande hade fått ett e-post ifrån SSRK Väst angående yngelperioder som
gäller mellan perioden 16 maj – 15 juli. Tyvärr så innebär det att vi fick ställa in
det inofficiella jaktprovet som vi hade tänkt ha. Det går att få dispens men då
måste man söka det ett år innan. Ett nytt försök att ha ett inofficiellt jaktprov görs
till hösten
Vi är tacksamma att ordförande Berth Nilsson informerade oss.

6. Rapport ifrån sekreteraren/postmottagare.
Claes-Göran B och Marika E informerade om GDPR och vad det innebär. All
information där det förekommer namn, födelsenummer eller telefonnummer ska
det föras en registerförteckning över. SKK har en bra mall som man kan använda.
Personerna som står med i registret ska få information om det och ge sitt
godkännande.
Marika E erbjöd
sig att upprätta en registerförteckning.
7. Rapport ifrån kassören.
Ordförande har fått en rapport ifrån kassören via mail och den visar att ekonomin
är god. Vi väntar pengar ifrån SSRK Väst för vårat WT i Stättared. Vi beslutade
också att om ekonomin är god så utgår milersättning för styrelsemöten som i
dagsläget är 18:50/mil.
Eva Sjölinder-Hansson ska fråga Berth Nilsson SSRK Väst hur dom gör med
milersättning.
8. Rapport ifrån jaktansvarig.
96 startande på vårat WT i Stättared. Den 25 augusti kommer det att bli ett WT i
Borås istället för det som blev inställt i våras på grund av snö.
9. Rapport ifrån webbansvarig.
Arbete pågår med att skissa på en ny hemsida och passar samtidigt på att rensa
upp gammalt material.
10. Rapport ifrån kursansvarig samt studiefrämjandet.
Marianne J har haft en WT kurs och en apporteringskurs och väntar på pengar och
listor ifrån studiefrämjandet.
11. Sommarens aktiviteter, lagtävling samt internat.
Sjösvängen 2 – 3 juni och 12 st är anmälda och Sämsholm som är ett jaktinternat
24 – 27 juli och i skrivande stund finn det 1 plats kvar.
12. WT rapport ifrån Stättared.
Det var en lyckad tävling med många anmälda som fungerade väldigt bra och den
gick också ihop ekonomiskt. Önskvärt till nästa gång är att ha en inkastare vid varje
station för att det ska gå lite fortare, och ett system för att meddela rutorna ev
brytningar.

13. Träningsjaktprov till hösten.
Vi får ha ett inofficiellt jaktprov till hösten istället för det som nu inte blev av 25 –
26 maj, men frågan är var och när. Vi tittade på olika datum som skulle kunna
vara aktuella men det var svårt att hitta, det är mycket som händer till hösten
men till slut enades vi om den 11 – 12 augusti. Eva Baggesgård ska fråga Lisbeth
om mark.
14. WT till hösten.
Vi kommer att ha ett WT till hösten och då bestämde vi att ha det den 1 – 2
september men det är svårt med mark. Eva Sjölinder-Hansson har pratat med
brukshundsklubben i Lerum men vid den perioden så var det svårt. Då bestämdes
det att WT:t ska vara hemma hos Jan-Inge och han ska också titta på markerna i
området.
15. Inkomna skrivelser.
Från Berth Nilsson om yngeltider och vad som gäller.
16. Utgående skrivelser.
Inga utgående skrivelser.
17. Övriga frågor.
Det kom upp önskemål om en kastkurs, att lära funktionärer att ha rätt kastteknik.
Det blir också en funktionärsträff i höst men inget datum bestämdes.
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