SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONENS KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
2011-02-06 – Nr 1

Plats: Jotun, Västra Frölunda
Närvarande:
Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Renée Selander,
Helena Eliasson, Titti Karlström, Jan-Inge Glenberg, Jaana Kapuli.
Gerd Permyr närvarande t.o.m. § 4.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor a) revisorns mail b)
samträningar c) Böcker Föreningsteknik.
3. Val av justeringsman.
Renée Selander utsågs till att justera protokollet.
4. Hemsidan
Gerda meddelar att gamla resultat nu ligger under Arkiv. Bildsidorna under
omarbetning.
Önskemål från styrelsen om att vid utannonsering av kurser det skall stå med vem
som är instruktör.
Fr.o.m. i år lägger vi ut protokollen på hemsidan. Lämpligen under Styrelsen.
5. Styrelsens konstitution.
Styrelsen konstituerar sig som följer:

Ordförande

Marianne Johansson

Vice ordförande

Christer Fröje

Sekreterare

Lena Frisell

Kassör

Barbro Fridström

Utbildningsansv.

Titti Karlström

Jaktansvarig

Helena Eliasson

Ledamot

Renée Selander

Suppleant, bitr. utbildn. Jaana Kapuli
Suppleant

Jan-Inge Glenberg

6. Firmatecknare (Beslut om omedelbar justering av denna paragraf).
Styrelsen beslutade att ordförande Marianne Johansson och kassör Barbro Fridström
tecknar firmans konto var för sig.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
7. Lägesrapport för våra aktiviteter.
Marker bokade för våra aktiviteter, återstår slutligt besked angående Horred.
8. Sjösvängen, domare, domargåvor, priser. 21-22/5.
Marianne domare. Barbro lägger upp provet. Margareta funktionär. Presenter till
vinnande lag samt domare/funktionärer inköps från Rep & Lera. Lena har köpt Benis
HP från Kullapresenten.
För att alla deltagare skall få något med sig hem, beslutades att vi ber deltagarna ta
med var sitt litet pris per startande hund,
Vi bokar Mannes marker för lördagen. Lena kontaktar Elisabeth och ber henne ta
kontakten.
9. Avgifter våra aktiviteter.
Oförändrade.
10. Inofficiella jaktprovet 9-10/4
Christer domare. Marianne provledare. Anders Green skytt lördag. Jan-Inge ev. skytt
söndag. Barbro ordnar priser från Royal + Specific. Rosetter till 1:a pristagare, + ev.
tennmugg.
Lena köper ammunition från JG Vapen. Inköp av vilt?

Domare + provledare får reseersättning + vin. Funktionärer får reseersättning.
Beslutades att de som ställer upp som funktionärer ej får bortlottas.
11. WT-Cup 12/6, domare, priser
Vi kommer att ha finalen. Det blir därför två prisutdelningar, en för vår tävling och en
för totalen.
Beslutades att vi börjar med nkl och att ökl/ekl får en senare start. Prisutdelning för
alla klasser samtidigt.
Domarna får vin. Funktionärerna får Specific lunch (som Barbro ordnar)
12. Föredrag.
Marita Stigelius håller föreläsning på Husdjurshälsan om Akutsjukvård för hund.
Datum 29/3, kl. 18.30-ca 20.00.
Beslutades att detta är gratis för medlemmarna. Sektionen bjuder på förfriskningar.
Anmälan till Barbro. Detta är utlagt på hemsidan.
13. Idélådan.
Se föregående protokoll (nr 5).
14. Stättared.
Lena svarar Skogssällskapet.
15. Övriga frågor.
a) Revisorns mail – Beslutades att vi lägger ut protokollen på hemsidan samt att
vi i protokollen skriver plats för mötet. Angående redovisningen för kurserna
adjungerar vi denna fråga till 30/4 då vi har instruktörsutbildningen i
Sämsholm.
b) Samträningarna – Beslutades att vi fortsätter med att ha dessa en gång i
månaden:
6 mars - ansvarig Renée
3 april - ansvarig Jaana
8 maj - ansvarig Inger (Lena frågar Inger om hon kan ta detta datum)
5 juni - ansvarig Jan-Inge
c) Böcker Föreningsteknik – Inköpta böcker tillhör Gbg.sektionen. Ett ex var
finns hos de ordinarie styrelseledamöterna. Återlämnas när man avgår från
styrelsen.
16. Nästa möte.
Bestämdes till den 12 april kl. 18.30 på Husdjurshälsan.
17. Avslutning.

Ordföranden tackade och avslutade mötet.
…………………………………………

……………………………………

Marianne Johansson, ordförande

Lena Frisell, sekreterare

…………………………………………
Renée Selander, justerare

