STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN
2013-12-14 - Nr 4
Plats: Stättared
Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti
Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.
Adjungerade: Ingegärd Noaksson, Lena Andeasson
Anmält förhinder: Jaana Kapuli
Från valberedningen (§10) Inger Persson, Mari-Ann Andersson

1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman.
Helena Eliasson utsågs till att justera dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg av under Övriga frågor a) Sektionens gränser,
b) Revidering av jaktprovsregler c) FBR d) Titti/Lena A kurs SSRK Prov.
4. Föregående protokoll och åtgärdslistan.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Från Åtgärdslistan
kvarstår under Marianne att ta fram datum för WT-utbildning nya domare.
5. Klubbens framtid.
Vi tror på sektionens framtid. Det är viktigt att vi delar upp arbetet mellan oss.
6. Utbildningsansvarigt rapport.
Titti rapporterar att alla kurser nu är avklarade.

Vi bör samordna så att vi inte krockar med våra kurser på de olika platserna. Vore
bra om vi kunde hitta nya platser att alternera med. Helena undersöker om vi kan
vara i Torrekulla och Christer kollar upp angående Hisingen.
Planeringen pågår inför vårens kurser. Instruktörerna är inbjudna till möte med lunch i
Stättared den 15 december.
Lena A. informerade att planering pågår inför en utbildning/pröva på-dag inför WT för
spaniels. Datum är satt till 22-23 mars. Arrangör Västra avd.
Det nya poängsystemet genomgicks. Start fr.o.m. 2013. Se bilaga.
7. Nya instruktörer, klubbens policy.
Styrelsen beslutade att nya instruktörer skall gå som hjälpare under minst en hel kurs
(ca 20 lektionstimmar). Ingen ersättning utgår såvida man inte är diplomerad. Då får
man 1500:.- som ersättning.
Titti pratar med Regina om hon kan ta hjälpare på sin nybörjarkurs, alternativet är
Tittis och Reginas kurs.
8. Hemsidan.
Christer lägger ut på hemsidan om årsmötet. Vi lägger också in det på FB.
Renée föreslår en asterix vid uppdaterat. Christer gör ny Gästbok.
Sponsorer annonserar gratis på vår hemsida.
Vi bör skriva in på FB när hemsidan är uppdaterad.
Foton i album - Titti/Christer undersöker detta.
9. Kassörens rapport, resultat från genomförda aktiviteter.
Ekonomin är god. Vi ligger bra till jämfört med budget.
Alla aktiviteter utom Sjösvängen har gått med vinst. Sjösvängen är ett arrangemang
där vi medvetet sätter ett lågt pris för deltagande.
10. Valberedningen.
Från valberedningen deltog Inger Persson och Mari-Ann Andersson.
Titti meddelar att hon avgår.
11. Verksamhetsberättelsen.
Genomgicks och styrelsen skrev under densamma. Renée fotar den för årsmötet.
12. Sjösvängen.

Lena bokar Sämsholm 17-18 maj 2014 (alt. 3-4 maj).
Jan-Inge dömer. Barbro tar anmälningarna, först till kvarn gäller. Marianne maten.
2 funktionärer + skytt behövs.
13. Inofficiellt jaktprov.
Tjolöholm 12-13 april - Tomas Hultstrand föreslås som domare.
Helena och Jaana ordnar detta provet.
13 juli - plats ännu ej bestämd.
Helena håller i detta tillsammans med Renée som tar pappersbiten.
14. SSRK:s domarkonferens.
SSRK HS planerar en WT-domarkonferens den 8-9 mars .
2 deltagare från Västra. Titti frågar hur de väljs.
15. Domarkonferens.
Vår egen WT-domarkonferens blir 2014 under två dagar i Stättared 6-7 september
(alt. 23-24 aug). Lena bokar vandrarhemmet. Marianne gör utskick till domarna.
16. WT Cup.
Halmstad - månadsskiftet mars/april
Gbg/Säve - 3-4 maj (alt. 17-18 maj)
Borås
Skaraborg.
Det blir ingen tävling i Ed i år.
Titti och Christer delar på provledardelen. Marianne tar anmälningarna. Renée
funktionärerna. Resultaten: Britt (Marianne frågar) ena dagen och Barbro den andra.
Marianne skickar checklistan till Christer/Titti.
Domare + funktionärer får vin. Domare får dessutom gratis start alt. 200:reseersättning. Funktionärer får ingen reseersättning.
Lena beställer 19 röda dummies Domarens val från dummies.se
10:- per startande hund skall skickas till Skaraborg för priser till Cup-vinnarna.
Christer tar kontakt med Ralf om datum och bokning.

17. WT Stättared.
Vi har bokat helgen 4-5 oktober, men eftersom det krockar med Västras jaktprov i
Borås så försöker vi ändra datum till 27-28 september. Lena kontaktar Stättared.
Lena provledare samt tar anmälningarna. Vi bjuder övernattande funktionärer på
middag som vanligt.
Priser till vinnarna: Muggar från Rep & Lera med texten SSRK Gbg-sektionen.
Marianne beställer 15 st. Skall även delas ut i Säve.
18. Instruktörsutbildning med Lasse Johnsson.
Sämsholm bokat 26-27 april.
I första hand för de aktiva instruktörerna. I mån av plats även för vilande instruktörer,
som vid deltagande får betala 1000:- för denna helg.
Beslutades att vi fixar maten själva.
19. Utbildning nya WT-domare.
Marianne håller i detta tillsammans med Christer. Vi försöker boka Ljungslätt den 1-2
mars.
3 har anmält intresse.
Vi skriver ut om detta på hemsidan ev. också på FB.
20. Verksamhetsplan.
Genomgicks och lades förslag på datum. Lena skickar ut listan när alla datum satta.
21. Budget.
Barbro gör en budget så snart hon har fått in alla underlag. Hon skickar ut budgeten
till styrelsen så snart som möjligt, så att alla har möjlighet att gå igenom den innan
årsmötet.
22. Apportören.
Manusstopp 15 januari.
Sjösvängen, Inoff jaktprovet + WT-cup skall vara med.
23. Årsmöte. Inköp av fika. Föredrag.
16 februari på Jotun. Styrelsen träffas kl. 13.00 för möte.
Årsmötet 14.00.

Barbro köper fika samt ordnar med någon från Husdjurshälsan som håller i
föredraget .
Jan-Inge fixar kaffe och te.
24. Lena Essedahl.
Beslutades att vi skickar en julgrupp till Lena. Barbro ordnar detta.
25. Övriga frågor.
a) Sektionens gränser
Vi har fått anmodan från Västra att inkomma med svar angående Gbg-sektionens
geografiska gränser. Inga protokoll angående detta finns bevarat.
Beslutades att vi som vårt verksamhetsområde gör gällande de områden som har
postnummer som börjar på 4, d v s Norra Halland, Bohuslän, Sydvästra
Västergötland samt Göteborg. Lena svarar Västras styrelse.
b) Revidering av jaktprovsregler.
Västra kommer inom kort att gå ut på sin hemsida angående detta. HS vill ha svar
senast 30 januari, så tid finns ej att ha årsmöten innan.
Gbg-sektionens förslag är att Sverige inför godkänt Bruksprov innan start i nkl Bprov. Både Norge och Danmark har sådana. Detta är en garanti för att hundar som
inte är färdiga för prov deltager. Minskar förhoppningsvis något på trycket i nkl.
Lena skriver till Västra.
c) FBR.
Titti informerar om detta. FBR = funktionsbeskrivning retriever. (BPH = mentalitet)
Hunden skall vara minst 12 månader . Kommer att stambokföras från 2014.
d) SSRK-prov
Titti och Lena A. har gått kurs för Låtta Bergstrand och Berth Nilsson om detta. Det
kostar 45:- per hund om man använder sig av SBK Prov.
26. Nästa möte.
På Jotun den 16 februari kl. 13.00.
27. Avslutning.
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

.......................................................

....................................................

Marianne Johansson, ordförande

Lena Frisell, sekreterare

........................................................
Helena Eliasson, justerare

