STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN
2013-04-29 - Nr 2

Närvarande: Marianne Johansson, Barbro Fridström, Lena Frisell, Christer Fröje,
Helena Eliasson, Renée Selander, Titti Karlström, Jaana Kapuli, Jan-Inge Glenberg.
Adjungerade: Ingegärd Noaksson, Lena Andreasson.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman.
Mötet valde Christer Fröje till att justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg av a) mailkultur b) väst.
4. Föregående protokoll + åtgärdslistan.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Renée har inventerat vårt lager av T-shirts: 6 S, 1 M, 1 L, 2 XL, 12 XXL. Beslutades
att T-shirts som är kvar skall användas som priser.
Kvarstår på Åtgärdslistan:
Lena - boka dag för provupplägg i Stättared.
Helena - anordna skottträningskurs. Sätter ihop något till hemsidan om detta.
Christer - arbetar vidare med den nya hemsidan
Jaana - Meddela Västra att de kan lägga in aktiviteter på vår hemsida.
5. Utbildningsansvarigs rapport.
Titti redogjorde för nytt beräkningssystem med poäng för att deltaga på vår årliga
vidareutbildning på Sämsholm:

1 p. per lektionstimma om 45 min. Sämsholm kostar 30 p.
Varje p. motsvarar 30:-. Man får spara p. under 2 kalenderår. Belopp under 100:behöver ej betalas.
Styrelsen beslutade att antaga detta förslag och Titti skriver ut det och skickar till alla
instruktörer.
Kurser:
Regina fick så få anmälningar till sin jaktlydnadskurs, så hon beslutade att hålla den
utan medhjälpare.
Lena och Marie har haft en spanielkurs med 8 deltagare. En fortsättning på denna
startas inom kort.
Anita och Kitty planerar vattenträningskurs efter sommaren.
Titti planerar nkl kurs till hösten tillsammans med Regina. Ev. 2 st.
Christer och ev. Lise planerar någon form av temakurs till hösten.
6. Hemsidan.
Christer arbetar vidare med ny hemsida. Ändringar gjorda enligt förslag. Vi tar en titt
på detta igen.
Renée hjälper Christer att fixa till nya loggan för hemsidan. Jaana tänker till om
typsnitt för hemsidan.
Christer vill att vi lägger till namn på bilderna vi skickar till hemsidan.
Christer ansvarar för hur länge vi sparar bilder på hemsidan.
Beslutades att kurser/aktiviteter som skall läggas in på hemsidan, förutom våra egna,
skall vara Studiefrämjandets arrangemang samt det vi får från rasklubbarna. Vad
gäller externa aktiviteter håller Christer en dialog med annonsören och de kommer
då att få betala 200:- för att få annons på vår hemsida.
Vad gäller vår Facebook-sida så beslutades att den får vara som den är tills vidare.
7. Kassörens rapport.
Ekonomin är god.
SEB ville ha 1200:- för att handha våra internettjänster, men vi lyckades förhandla
ner det till 600:- per år.
8. Cup, resultat till Halmstad på söndag.

Halmstad vill ha våra resultat redan på söndag, men det lär bli svårt att hinna med
det.
Hittills anmälda: 55 nkl, 35 ökl, 6 ekl. Anmälningstiden går ut den 29/4, men på
Västras hemsida står skrivet att det är 14 dagar innan provet. Vi får väl hålla det
öppet en vecka till utifall någon eftersläntare kommer.
Britt Hellgren hjälper till med resultaten.
Lena tar med dummies "domarens val" 10 st i en färg samt dummies som
funktionärsgåva.
Marianne har köpt glas till vinnarna. Vi har också vaccinations-presentkort från
Husdjurshälsan.
Vi har dåligt med funktionärer båda dagarna, men främst på lördagen. Renée lägger
ut på FB om detta och Christer på hemsidan.
9. Inofficiella jaktprovet.
Provet avlöpte väl och alla deltagare var väldigt nöjda med både upplägg och
domare. Oförutsedda händelser gjorde att Jaana och Helena fick åka till Tjolöholm
flera gånger för att lägga upp provet. Detta hade till följd att resekostnaderna blev
högre än beräknat. Provet kommer att gå med en viss förlust.
Inger Persson var också där och testade provet samt var funktionär och ordnade
maten båda dagarna. Beslutades att Inger som uppmuntran får det återstående viltet
(ca 8 fåglar).
Räkning på viltet samt reseräkning från domaren Lennart Nordin har ännu inte
inkommit, varför sluträkning inte kan göras ännu.
10. Sjösvängen, inköp av kåsor.
Vi har köpt 21 kåsor med text till deltagarna. 15-18 anmälda. Barbro dömer,
Marianne och Elisabeth är funktionärer.
Marianne har beställt pris till vinnarlaget samt domaren från Rep & Lera.
11. Kurs A-Prov
8 anmälda. Lasse kan ta 10-12 st. Vi har baserat priset på att vi får 10 deltagare.
Lena lägger in på FB att det finns platser kvar.
12. Domarkonferensen.
Lena bokar fältköket på Stättared 31/8, 7/9 eller 14/9. 31/8 är prio 1.
13. Stättared 5-6 oktober

Hallåhund (Marlene + man) vill sälja varor under vårt WT. De vill också ha
övernattning. De får annons i vår katalog.
14. Övriga frågor:
a) Mailkultur - Jan-Inge vill inte att vi skickar allt till alla i gruppen utan håller oss till
det som gäller alla.
b) Väst - Renée kollar om hon har en väst kvar i lager.
15. Nästa möte.
Nästa möte blir den 27/8 kl. 18.00 på Husdjurshälsan.
16. Avslutning.
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.
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Marianne Johansson, ordförande

Lena Frisell, sekreterare

.........................................................
Christer Fröje, justerare

