Bg 5332-6534 org.nr 802499-4439
Protokoll nr 3 vid SSRK/Piteåsektionen styrelsemöte 2017 03 15
Plats: Hos Thord och Ulla Nilsson, Roknäs
Närvarande:
Lage Forsberg, ordförande
Monica Näsman, vice ordförande, ledamot
Thord Nilsson kassör, ledamot
Anette Jonsson, sekreterare, ledamot
Ulla Nilsson, ledamot
Fredrik Danielsson, ledamot
Patrik Häggqvist, ledamot
Gunilla Berglund, suppleant.
Susanne Nilsson, suppleant
Frånvarande:
Susanne Suomi, suppleant, meddelat förhinder
Hanna Johansson, suppleant, meddelat förhinder

§1. Mötets öppnande och val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Lage Forsberg.
§2. Val av sekreterare, tillika sekreterare för årsmötet.
Till mötets sekreterare valdes Anette Jonsson.
§3. Val av justerare.
Att justera protokollet jämte ordförande valdes, Fredrik Danielsson och Monica Näsman.
§4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll.
Protokoll nr 2 17 02 15, årsmötesprotokoll och det konstituerade protokollet lästes igenom och
lades till handlingarna.
§6. Skrivelser och rapporter.
Kursutvärdering av valpkursen lästes igenom och lades till handlingarna. Se bilaga 1.
§7. Kassarapport.
Kassören redogör för sektionens ekonomi, sektionens har bra ekonomi
Styrelsen godkänner detta.

§8. Utbildningskommittén.
Helena Sandström-Jonsson och Kati Sandberg har anmält sig till Carina, ang. utbildningen till
provledare.
Även Patrik Häggqvist skickar in en intresseanmälan till Carina.
Uppdatering för provledare är vart 5 år.
Patrik Magnusson och Peter Näsman var inte intresserade.
§9. Jaktprovskommittén-retriever.
Jaktprovet 2-3/9 2017
Domare Bertil Furberg, plats: Rokån eller i Sjulsmark, provledare Lage Forsberg och Patrik
Häggqvist. Alla klasser.
Styrelsen beslutar att Helena Sandström-Jonsson beställer 20 änder.
§10. Viltspårskommittén
Rörliga prov från 1/5-31/10
Alla SSRK viltspårsdomare ska ha ett möte i Norrbotten till 25/3 ang. nya regler.
Även de viltspåransvariga är inbjudna till mötet.
Styrelsen skriver en motion till SSRK Norrbotten om höjning av viltspårsavgiften.
§11. Utställningskommittén.
Inoff uts 4/3 på Hundvis gick bra, 87 anmälda hundar, bra med funktionärer.
Styrelsen beslutar att boka 2 st domare till nästa inoff.
SSRK Norrbotten vill ha in datum för 2019, styrelsen beslutar 27/7-2019 är ett bra datum.
Nästa officiella utställning i Piteå är mitten av april och i slutet av juli 2018.
§12. Aktiviteter.
Enligt verksamhetsplanen som presenteras på årsmötet.
Aktivitetsdag på jonvallen.
Prova på dag för alla spaniel och Retrieverägare även icke medlemmar, plats och datum meddelas
senare.
§13. Manusstopp Apportören.
15 april
Jaktprovsannonsen ska in i nästa Apportören
Samt nya styrelselistan.
Sektionens aktiviteter se www.ssrkpitea.se
§14. Uppdragslista.
Ingen uppdragslista upprättades.
§15. Övriga frågor.
Susanne frågade om man kunde se flödet på Fbsidan, det kan man inte enligt Patrik
Ulla Nilsson beställer med Margaretha Larsson mer fågel(vilt).
§16. Nästa möte.
Torsdagen den 4/5 kl. 19.00 hos Fredrik Danielsson.

§17. Mötets avslutande.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
…………………………………
Ordförande/Lage Forsberg

……………………………………….
Sekreterare/Anette Jonsson.

………………………………………. ………………………………………
Justerare/Fredrik Danielsson Justerare/Monica Näsman.

Bilaga 1.

Kursutvärdering av SSRK Piteås valpkurs februari
(du kan vara anonym)
Har kursplanen motsvarat dina förväntningar?
5 av 6 skrev ja (1 skrev nej, men ingen förklaring)
Har du fått med dig tillräckligt med kunskap för att kunna träna och förstå din valp?
Alla 6 svarade ja samt 2 av dem svarade att de lärt sig mycket.
Var det bra eller dåligt med en egen teoriträff i kursen?
Alla svarade Ja och en tyckte det var ett bra upplägg så hon enbart fick koncentrera
sig om teorin då det var mycket givande och intressant för henne som har sin första
valp.
Hur har kursledaren/kursledarna varit?
De svarade: Bra, mycket bra, superbra. Två skrev kompenten och pedagogisk. En
skrev att hon var tacksam att jag stannade kvar en kväll och gav henne extra tid och
stöttning.
Har du några tankar eller funderingar på kursplanen?
Alla svarade Nej, men en ville ha fler kurstillfällen och att hon upplevde det
stressande då folk fick hålla på med klickers.
Skulle du rekommendera SSRK valpkurs till andra?
5 av 6 svarade ja, självklart och absolut.
En svarde Nej (skrev ingen anledning)
Tack för ditt deltagande!
MVH

