STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN
2014-09-15 – Nr 3.
Plats: Husdjurshälsan
Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Barbro Fridström, Jan-Inge
Glenberg, Helena Eliasson, Lena Andreasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander.
Frånvarande: Jaana Kapuli
Inbjuden i egenskap av provledare i Stättared: Lena Frisell
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman.
Christer Fröje utsågs till att justera dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes och några tillägg under övriga frågor inkom inte.
4. Föregående protokoll + åtgärdslisan.
Genomgicks och lades till handlingarna.
5. Utbildningsansvarigs rapport, höstens kurser, inströktörsmöte
Höstens kurser pågår för fullt.
En utbildning har genomförts under sommaren där man certifierat nya
viltspårsinstruktörer via SSRK/västra. Deltagare var Regina Enge, Marie SteffenburgWennberg, Lena Andreasson och Anders Andersson.
Utbildare: Tomas Pettersson
En viltspårskurs är inplanerad av Lena Andreasson och Anders Andersson.

Kursen är inplanerad över 2 helger och avslutas med ett anlagsprov. Alternativa

datum 24-25/10 alt 8-9/11. Intäkterna går till SSRK/Västra. Kursen ska läggas ut
även på vår hemsida.
Instruktörsutbildning med Lasse Johnsson: Vi behöver säkerställa redan nu om han
har möjlighet i slutet av april eller början på maj 2015. Sämsholm bokas in därefter.
Ansvarig Lena Andreasson.
6. Studiefrämjandet, kurspengar
Lena A bokar upp ett möte direkt med Studiefrämjandet vad alla oklarheter ligger.
Det är kanske opraktiskt att samma person sköter både SSRK/Västra och
Göteborgssektionen då Studiefrämjandet har svårt att hålla isär begreppen. Lena
Frisell som är provledare för hösten WT håller i Göteborgssektionens kontakter med
Studiefrämjandet för denna aktivitet.
Lena A frågar om vi kan byta till Kungälv eller Alingsås.
Lena F ska fråga Lotta Werder.
Vi måste vara mycket noga med att allt vi gör ska verifieras med kvitton.
Höstens kurser pågår för fullt.
7. Hemsidan, kurser
Christer ändrar på vår hemsida och kopierar västras text och använder den rakt av
vad gäller annonsering av externa kurser. Plus lägger in en blänkare om att vi rear ut
västen som vi har kvar för 250 kr.

8. Kassörens rapport, budget.
Alla aktiviteter har gått med plus förutom Sjösvängen och inoff. jaktprovet.
9.Sämsholm.
16 deltagare på Sämsholm som återigen var en lyckad tillställning. Inbjudna
instruktörer var Sten Samsom och Jesper Funch Jensen från Danmark.
10. WT, Stättared. Priser, funktionärsgåvor, rumspris, middag
Anmälda till WT i Stättare är 55 i nkl och 51 i ökl/elit tillsammans.
Priser till 1:a pristagarna. Lena F får i uppdrag av sektionen att köpa 20 nya
dummiesar m text: ”Gbgsektionen” ifrån ”dummies.se” - samtidigt undersöker hon om
deras sponsring på vår hemsida. Lena A sponsrar till WT och skickar in en annons.
Sponsorer: Agria, Hundsystrarna, Husdjurshälsan, Åse Gustafsson.
Rumspriser 200 kr/natt…klubben subventionerar 25 kr. Funktionärer får 100 kr.
Domare 200 + present för en kostnad av 100 kr. Middagen bjuder sektionen på för de
som övernattar.

11. T-shirt.
Ingegärd har koll på T-shirtarna och det finns 3 st kvar som ska vara priser på
Stättared.
12. Domarkonferens.
Av 30 inbjudna så var 12 st med på konferensen. Alla fick erbjudande om att döma
på WT i oktober. Sektionen beklagar det låga deltagarantalet i förhållande till
inbjudna.
13. Apportören, årsmötet.
Manusstopp 15/10 till Apportören som utkommer vecka 50.
Årsmöte: den 8/2 2015 i Jotuns lokaler. Årsmötet börjar kl 14.00 och styrelsen
samlas kl 13.00. Sektionen bjuder på kaffe & fralla.
Övrigt att bevaka vad som händer på hemsidan.
14. Stättared 2015.
Boka hela anläggningen till WT för helgen 3-4/10 i Stättared.
Boka fältköket till domarkonferensen 15/8 för en dag.
15. Övriga frågor.
Jaana kommer att dra ner och det inofficiella provet behöver tänkas igenom inför
nästa säsong.
Valberedningen bjuds in till långmötet i samband med lunchen.
16. Nästa möte
Nästa möte: 22 november i Ljungslätt – långmöte med budget och planering inför
nästa år.
17. Avslutning.
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.
……………………………………….

……………………………………..

Marianne Johansson, ordförande

Renée Selander, sekreterare

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

