STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN
2013-09-02 - Nr 3

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.
Ordöranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman.
Barbro Fridström valdes till att justera dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
4. Föregående protokoll + åtgärdslistan.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Allt på Åtgärdslistan utfört förutom Helenas annons ang. "träning under bössa". Detta
får anstå tills vidare eftersom Helena inte har tid med det nu.
5. Utbildningsansvarigs rapport, höstens kurser, instruktörsmöte.
Titti, Regina, Marianne, Barbro och Lena har kurser i höst. Lise och Christer drar
igång en temakurs senare i höst. Lena A planerar en grundkurs i jakt. Hon planerar

även en WT-cup för spaniels för sista helgen april nästa år. Anita håller kontinuerligt
kurser "träning under bössan".
Titti funderar på att erbjuda introduktionskurs i tolling.
Anette och Tina kommer eventuellt att hålla någon temakurs.
En person har erbjudit sig att hålla kurs för oss. Titti erbjuder henne att vara med som
hjälpinstruktör i höst. Även Christer/Lise kan ha med henne på sin temakurs.
Instruktörsmöte i höst. Kommer att äga rum i samband med långmötet.
Titti och Lena A har gått kurs i SSRK Prov.
6. Hemsidan.
Christer har inga reaktioner på nya hemsidan, vilket borde tyda på att den är till
belåtenhet.
7. Kassörens rapport, resultat från genomförda aktiviteter.
Ekonomin är fortsatt god. Vårens aktiviteter har alla gått med vinst, med undantag för
Sjösvängen. Sjösvängen är en aktivitet där vi medvetet håller ett lågt pris för
deltagande, så denna förlust var väntad.
8. Inoff. jaktprov på hösten?
Beslutades att vi skall försöka anordna ett sådant nästa år runt 15-20 juli. I första
hand en dag med dummies. Plats Lerums Brukshundsklubb? Helena erbjöd sig att
vara provledare och Renée kommissarie.
9. Sjösvängen.
Denna gången höll vi till på Sämsholm. Bra väder och trevliga deltagare gjorde att
detta blev det trevliga arrangemang vi vill att det skall vara.
10. Kurs, A-Prov
A-provskursen med Lasse Johnsson på Sämsholm drog tyvärr inte så många
deltagare som vi väntat oss.
Både deltagare och funktionärer var mycket nöjda med helgen.
Beslut om ev. ny A-provskurs sköts upp till nästa möte.
11. WT-domarkonferens.
Stättared 31/8 för upplägg av höstens WT.
Inte heller här var det många deltagare, men ändock gick upplägget fort och vi
hoppas att det skall bli en bra tävling den 5-6 oktober.

12. Stättared WT 5-6 oktober, domare, anmälningar, funktionärer, skott, priser,
dummies, vin.
Domare är tillsatta för båda dagarna. Glas till vinnarna i varje klass. Dummies till
domarens val.
Funktionärer gratis start alt. 200:-. Domare en flaska vin.
Marianne tar anmälningarna. Ännu inte så många anmälningar, men tiden går ut
först den 15/9 så det blir nog fler.
13. Sämsholm, vinnarbilder och resultat.
Årets jaktinternat v. 30 på Sämsholm gick i privat regi. Beslutades ändock att lägga ut
resultat och bilder på hemsidan.
Denna kurs kommer i fortsättningen att annonseras ut som extern kurs på vår
hemsida.
14. Apportören
Manusstopp 15/10.
I nästa nr skall årsmötet med, som kommer att äga rum den 16 februari på Jotun. Tid
kl. 14.00, Styrelsen träffas kl. 13.00.
Innan årsmötet drar igång kommer vi att erbjuda en info/frågestund angående
sommarens plågor, såsom fästingar och dylikt. En representant från Husdjurshälsan
kommer att hålla i detta.
15. Instruktörsutbildning med Lasse Johnsson.
Lena kontaktar Lasse Johnsson angående vår vidareutbildning för instruktörerna på
Sämsholm nästa år. Alternativa helger 26-27 april eller 3-4 maj.
16. Utbildning nya WT-domare.
Beslutades att ordna en ny utbildning nästa år. Marianne tittar på datum till nästa
möte.
17. Stättared 2014
Eftersom vi måste vara ute i god tid för att boka i oktober på Stättared, så kontaktar
Lena dem redan nu och försöker att få boka helgen 4-5 oktober 2014.
18. Övriga frågor.
Inga.

19. Nästa möte, långmöte. Budget och planering för nästa år.
Marianne försöker boka Ljungslätt helgen 14-15 december eller alt. 7-8 december.
Långmöte lördag och instruktörsmöte på söndag.
Start för mötet på lördag kl. 10.00.
20. Avslutning.
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.
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Marianne Johansson, ordförande

Lena Frisell, sekreterare
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Barbro Fridström, justerare

