Bg 5332-6534 org.nr 802499-4439
Protokoll nr 2 vid SSRK/Piteåsektionen styrelsemöte 2017 02 19
Plats: Sjulnässkolans matsal
Närvarande:
Lage Forsberg, ordförande
Bengt Hällström, vice ordförande, ledamot
Thord Nilsson kassör, ledamot
Ulla Nilsson, sekreterare, ledamot
Monica Näsman, ledamot
Gunilla Berglund, suppleant, tjänstgörande idag.
Helena Sandström-Jonsson, tjänstgörande idag.
Susanne Nilsson, adjungerade som utbildningsansvarig deltar från punkt 8
Frånvarande:
Susanne Öhman-Marklund vice sekr, ledamot
Patrik Häggqvist, ledamot
Cecilia Grahn, suppleant
Susanne Suomi, suppleant,
Anette Carlsson-Forsberg, suppleant

§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 Ulla Nilsson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Ulla Nilsson,
§3. Val av justerare.
Att justera protokollet jämte ordförande valdes, Gunilla Berglund och Helena Sandström-Jonsson.
§4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll.
Protokoll nr 1 17 01 16 lästes igenom och lades till handlingarna.
§6. Skrivelser och rapporter.
Inbjudan till organisationsutredningen.
Inbjudan till provledare utbildning från SSRK/Norrbotten.
Helena Sandström-Jonsson vill gå utbildning till provledare.
Egenträningar på Grans med ledare:
När Helena höll i lydnadsträningen var det 9 deltagare
När Gunilla höll i utställningsträningen var det 7 deltagare
När Monica och Lage höll i apporteringsträningen var det 6 deltagare.
Lage och Monica var till Boden tillsammans med rev.suppleant Anette Jonsson, ang SKK´s
omorganisationsutredningen.

De som var på mötet i Boden sa nej till SKK´s förslag till omorganisationsutredningen.
Sektionen har fått en frys den 16/2. Den finns nu hos Helena.
§7. Kassarapport.
Kassören redogör för sektionens ekonomi, sektionens har bra ekonomi
Styrelsen godkänner detta.
§8. Utbildningskommittén.
Provledarutbildningen tas upp på årsmötet.
Susanne tar emot intresseanmälan till provledarutbildningen.
Styrelsen beslutar att Helena Sandström-Jonsson får gå utbildningen till provledare.
Vi ska fråga de som är certifierade provledare om de vill gå om utbildningen.
Viltspårsinstruktörsutbildning blir hösten.
§9. Jaktprovskommittén-retriever.
Jaktprovet 8-9/9 2017
Domare är inte klart ännu.
§10. Viltspårskommittén
Rörliga prov från 1/5-31/10
Alla SSRK viltspårsdomare ska ha ett möte i Norrbotten till våren.
Styrelsen skriver en motion till SSRK Norrbotten om höjning av viltspårsavgiften.
§11. Utställningskommittén.
Inoff uts 4/3 på Hundvis
§12. Aktiviteter.
Enligt verksamhetsplanen som presenteras på årsmötet.
§13. Manusstopp Apportören.
I mars
Jaktannonsen ska in i nästa Apportören
Samt nya styrelselistan.
§14. Uppdragslista.
Ingen uppdragslista upprättades.
§15. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§16. Nästa möte.
Bestäms på konstituerade mötet efter årsmötet.
§17. Mötets avslutande.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
…………………………………
Ordförande/Lage Forsberg

……………………………………….
Sekreterare/Ulla Nilsson.

………………………………………. ………………………………………
Justerare/Helena Sandström-Jonsson Justerare/Gunilla Berglund.

