Protokoll nr 7 vid SSRK/Piteåsektionen styrelsemöte 2018-09-25
Plats: Hos Susanne Nilsson i Piteå

Närvarande:
Lage Forsberg, ordförande
Thord Nilsson kassör, ledamot
Gunilla Berglund,ledamot
Emelie Jonsson, ledamot
Susanne Nilsson, suppleant, tjänstgörande idag
Susanne Suomi, suppleant, tjänstgörande idag

Frånvarande:
Patrik Häggkvist, ledamot, meddelat förhinder
Fredrik Danielsson, Sekreterare, meddelat förhinder
Anette Jonsson, Ledamot, meddelat förhinder
Hanna Johansson, Suppleant, meddelat förhinder

§ 1. Mötets öppnande och val av ordförande
Lage Forsberg

§ 2. Val av sekreterare.
Emelie Jonsson
§ 3. Val av justerare.
Susanne Nilsson

§ 4. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående protokoll.
Protokoll nr 6 lästes upp och lades till handlingarna.

§ 6 .Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser

§ 7. Kassarapport
Sektionen har god ekonomi. Resultat efter jaktprovet inte färdigt ännu.

§ 8. Utbildningskommittén.
Lokal för egenträning i vinter bestämdes Hundstallet på Grans naturbruksskola. 8 söndagar i
november-december, den bokade tiden används även till kurstid innan egenträningen. Nästa möte
tas ett nytt beslut om det ska fortsätta hållas resterande egenträningar i Hundstallet eller kanske
flytta dessa till något lämpligt ridhus. Frågan kom upp kring en spaniel-jaktkurs med de
intresserade som hört av sig, kommittén pratar med avdelningen om dom kan bistå med hjälp
kring detta.

§ 9. Jaktprovskommittén-retriever.
Sammanfattning Retriverprov - Positivt Sammanfattning inoff-prov - Positivt Frågan ställs
om liknande inoff-prov kan hållas till våren -19. Styrelsen tar beslut om detta senare när man vet
om vinterförvaring av frys löser sig.

§ 10 Viltspårskommittén
Ej närvarande. Stiltje under höst/jaktsäsong. Det behövs fler domare till viltspårsproven.

§ 11. Utställningskommittén.
Ej närvarande.
§ 12. Manusstopp Apportören.

Manusstopp 15 okt. Ulla mailar förslaget till sekreteraren.
§ 13a. Aktiviteter.
Inoff-jaktprov till våren? Styrelsen försöker hitta lösningar till vinterförvaring av frys så det går
att köpa in och vinterförvara fågel till våren.
§ 13b. Aktiviteter.
Årsmötet. Datum sätts 17 feb klockan 13.00. Plats blir Sjulnässkolans matsal. Thord bokar detta.
Styrelsen träffas 12.30
§ 14. Uppdragslista.
Ingenting.

§ 15. Övriga frågor.
Frysförvaring.

§ 17. Nästa möte.
Onsdag 5 dec, 18.30 hos Gunilla. Till detta möte kallas valberedningen!

§18.Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar.
………………………….....

………………………………..

Ordförande/Lage Forsberg

Sekreterare/Emelie Jonsson

…………………………......
Justerare/Susanne Nilsson

