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Protokoll nr 4 vid SSRK/Piteåsektionen styrelsemöte 2017 05 09
Plats: Fredrik Danielsson, Sikfors
Närvarande:
Lage Forsberg, ordförande
Monica Näsman, vice ordförande, ledamot
Thord Nilsson kassör, ledamot
Anette Jonsson, sekreterare, ledamot
Ulla Nilsson, ledamot
Fredrik Danielsson, ledamot
Gunilla Berglund, suppleant, tjänstgörande idag
Hanna Johansson, suppleant,
Frånvarande:
Susanne Suomi, suppleant, meddelat förhinder
Patrik Häggqvist, ledamot, meddelat förhinder
Susanne Nilsson, suppleant,meddelat förhinder
§1. Mötets öppnande och val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Lage Forsberg.
§2. Val av sekreterare..
Till mötets sekreterare valdes Anette Jonsson.
§3. Val av justerare.
Att justera protokollet jämte ordförande valdes, Gunilla Berglund och Hanna Johansson.
§4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll.
Protokoll nr 3 17 03 15 lästes igenom och lades till handlingarna.
§6. Skrivelser och rapporter.
Inga skrivelser eller rapporter inkomna.

§7. Kassarapport.
Kassören redogör för sektionens ekonomi, sektionens har bra ekonomi
Styrelsen godkänner detta.

§8. Utbildningskommittén.
Susanne Nilsson lägger en förfrågan om vi ska boka Grans ridhus till hösten, fr.o.m. v 42 - 50
söndagar kl. 19 - 20 och våren 2018 v 2 - 12 .
Styrelsen beslutar att det kan hon boka fast.
Prova på dag: Fredrik Danielsson kontaktar Rita Hoovinen ang. tillstånd att vara på Nolia utomhus,
aktiviteterna som finns med på dagen är utställning , jaktprov, agility viltspår och ev. Rallylydnad.
Funktionärer till dagen behövs, sätts i första hand ut i styrelsegruppen på FB.
Fredrik rapporterar lite om viltspårsmötet . Viltspårsinstruktörsutbildning kommer att gav stapeln i
höst, mest sannolikt i Piteå.
Styrelsen undrar: vem står för kursavgiften?
Mer info kommer senare.
§9. Jaktprovskommittén-retriever.
Jaktprovet 2-3/9 2017
Vi måste beställa änder, mås och trut till jaktprovet
Elitklassen får använda dummies.
§10. Viltspårskommittén
Roger Marklund ny viltspårsdomare.
Fredrik berättar om mötet 25/3 för nya viltspårsregler som gäller fr.o.m. 1/1-2017.
Klöven dras innan sökrutan börjar och man blodar innan man lämnar rutan.
Spåren måste ligga över natten i öppen klass.
Styrelsen beslutar att ta betalt för rosetterna i viltspår , 50:- för 1,2,3:e pris och
75:- för champion.
§11. Utställningskommittén.
Inoff 10 september i Sjulnäs, domare Monica Näsman och Gunilla Berglund.
Monica ordnar kontrakt till funktionärerna som ska jobba april 2018 officiella utställning i Pite
Utställningen i juli 2018 funderar vi på att lägga i Svensbyn, Anette Jonsson kollar
§12. Aktiviteter.
Prova på dag 28 maj
Jaktprov
2-3 september
Inoff
10 september
Viltspårsinstruktörsutbildning i höst
§13. Manusstopp Apportören.
Inget att lägga in.
§14. Uppdragslista.
Ingen uppdragslista upprättades.

§15. Övriga frågor.
Swish? Fredrik tog upp frågan om inte klubben ska skaffa swish, Thord Nilsson kollar detta med
banken.
SSRK-Piteå´s FB-sida, Styrelsen beslutar att inlägg om försäljning eller kurser som konkurerar med
vår verksamhet inte ska får skrivas på vår FB-sida, utan de blir hänvisade till hemsidan.
Monica Näsman skriver på FB och hänvisar till hemsidan.
Anette tog upp frågan om att köpa in en bärbar dator till sekreteraren senare i år, beslut fattas
senare.
§16. Nästa möte.
Måndagen den19/6 kl. 19.00 hos Hanna Johansson, Lillpitevägen 54, Sjulnäs.
§17. Mötets avslutande.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
…………………………………
Ordförande/Lage Forsberg

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

………………………………………. ………………………………………
Justerare/Gunilla Berglund
Justerare/Hanna Johansson.

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 kompetent 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 svarade Nej (skrev ingen anledning)
Tack för ditt deltagande!
MVH

