STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN
2014-05-19 – Nr 2.
Plats: Husdjurshälsan
Närvarande: Marianne Johansson, Barbro Fridström, Christer Fröje, Helena Eliasson,
Jaana Kapuli, Jan-Inge Glenberg, Lena Andreasson, Ingegärd Noaksson
Ej närvarande: Renée Selander.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
a) Sekreterare för mötet
Mötet valde Christer Fröje som sekreterare.
2. Val av justeringsman.
Jan-Inge Glenberg utsågs till att justera protollet
3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor a) WT - Domarersättning,
b) Samverkans- och informationsträff, c) Långmöte 29-30/11.
4. Föregående protokoll + åtgärdslistan.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Kommentarer åtgärdslistan:
Christer: Har kollar träningsmarker på Hisingen. Man kontaktar och frågar vid
förekommande fall.
Helena: Jaktprov på den planerade dagen i juli var inte tillåtet. Jaktprov får hållas
efter den 15 juli. Beslöt därför att flytta det till nästa år.

5. Utbildningsansvarigs rapport.
Lena Andreasson har varit på Studiefrämjandet och presenterat sig för Monica.
Monica kommer att gå i pension i år. Ersättare är ännu ej utsedd.
Våra kursavgifter är låga. Lena har påbörjat ett arbete med att kolla hur det ser ut på
övriga avdelningar och sektioner.
6. Hemsidan - Gästbok
Mötet beslutade att den skall tas bort från vår hemsida.
7. Kassörens rapport
Ekonomin är fortsatt god. Vårens aktiviteter har alla gått med vinst, med undantag för
det inofficiella jaktprovet.
8. Lena Essedahls begravning.
Styrelsen tog beslut via mail att pengar skulle sättas in på en fond isf att köpa
blommor. Barbro fick uppdraget att ordna detta, och det är utfört.
Christer deltog på begravningen.
9. Licens till Titti.
Bordlägger denna fråga till nästa möte. Marianne fick i uppdrag att kontakta Titti och
be henne undersöka på vilket sätt detta eventuellt kan låtas genomföras.
10. Instruktörsutbildning - poäng.
Mötet beslöt att endast 20p skall dras för instruktörsutbildningen i Sämsholm den 1920 april. Utbildningen kunde inte genomföras på planerat sätt pga Lasse Johnsson
hade sjukdom i familjen.
11. Inofficiella Jaktprovet.
På det inofficiella jaktprovet den 12-13/4 var det 15 st deltagare på lördagen och 13
på söndagen.
Budget ska sättas upp för kommande jaktprov.
12. Sjösvängen.
Till Sjösvängen den 17-18 maj deltog 24 st. Alla var nöjda även detta år.
13. WT Säve, priser, påskägg.
Stort deltagande båda dagarna fastän det var påsk.
Styrelsen beslöt via mail att isf presentkort ge domare 200kr + ett påskägg.

14. T-shirt.
Mötet beslöt att Ingegärd skall inventera kvarvarande t-shirts gällande storlek och
antal.
15. Anna-Lenas konferens.
Vi beslöt att alla domare som är intresserade skall få möjlighet att deltaga. Marianne
vidarebefodrar den inbjudan som Anna-Lena kommer att skicka ut..
16. Vår egen domarkonferens
Kommer att genomföras som planerat den 13-14 september i Stättared.
17. WT-Stättared
Mötet beslöt att vi fortsätter med att använda viktade stationer för att skilja deltagare
med lika poäng. Lena Frisell är provledare.
18. Apportören.
Det enda som skall med i apportören är information om WT-Stättared.
19. Övriga frågor.
a) WT- Domarersättning – Max 300kr (200kr + present). Detta gäller både för
Stättared och Säve. Resp. Provledare väljer present.
b) Samverkans- och informationsträff – SSRK/Västra har skickat en inbjudan
till sektioner och rasklubbar.
c) Ljungslätt - Långmöte 29/11 och instruktörsmöte den-30/11. Alt datum 2223/11.
20. Nästa möte.
Bestämdes till den 15 september kl 18.30 på Husdjurshälsan.
Vi beslöt att bjuda in Lena Frisell. Renée skickar påminnelse om mötet.
21. Avslutning.
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

……………………………………….

………………………………………..

Marianne Johansson, ordförande

Christer Fröje, sekreterare

……………………………………….
Jan-Inge Glenberg, justerare

