Bg 5332-6534 org.nr 802499-4439
Protokoll nr 5 vid SSRK/Piteåsektionen styrelsemöte 2017 06 19
Plats: Hos Hanna Johansson, Sjulnäs.
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, deltar från punkt 10
Gunilla Berglund, suppleant,
Hanna Johansson suppleant
Susanne Nilsson, suppleant
Frånvarande:
Susanne Suomi, suppleant, ej meddelat förhinder

§1. Mötets öppnande och val av ordförande
Till mötets ordförande valdes vice ordf. Monica Näsman.
§2. Val av sekreterare.
Till mötets sekreterare valdes Anette Jonsson.
§3. Val av justerare.
Att justera protokollet jämte ordförande valdes, Susanne Nilsson och Fredrik Danielsson.
§4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll.
Protokoll nr 4, 17 05 19, lästes igenom och lades till handlingarna.
§6. Skrivelser och rapporter.
Rapport från SSRK Norrbotten/SKK ang. smuggelhundar, se hemsida.
§7. Kassarapport.
Kassören redogör om sektionens ekonomi, sektionen har bra ekonomi.
Styrelsen godkänner detta.
Kopia av protokollet till banken ang. om att skaffa swish för SSRK-Piteåsektionen.
Styrelsen beslutar att skaffa swish. BG 5332-6534, kontonr: 8264-4 43826141-4

§8. Utbildningskommittén.
Det har kommit in en förfrågan om jaktkurs för nybörjare för spaniel (vattenprov) till hösten,
Susanne Nilsson kollar med Roger Marklund i första hand.
Förfrågan om jakt/apporteringskurs för nybörjare till hösten, styrelsen godkänner att Susanne
Nilsson annonserar om denna kurs.
Styrelsen beslutar att avvakta med aktivitetsdagen p.g.a tidsbrist till senare datum.
Viltspårsinstruktörsutbildning, Fredrik Danielsson, Susanne Nilsson och Annika Gustavsson är
intresserade av att gå kursen.
§9. Jaktprovskommittén-retriever.
Jaktprovet 2-3/9 2017
Funktionärer behövs till provet, sätts in på hemsida och FB.
Lage Forsberg kollar om tillstånd av markägare och jaktledare i Sjulsmark
§10. Viltspårskommittén
Nu har vi 3 st domare i Piteåsektionen, Roger Marklund kan börja döma efter midsommar, Bengt
Hällström har redan dömt 18 st ekipage.
Fredrik Danielsson talade om kurser och träningskvällar 2018, Träningstillfällen kostar 50:-/gång,
då ingår klöv och blod.
Fredrik läser upp ett sammandrag från mötet som SSRK Norrbotten var på.
Ny domare i Norrbotten är Tina Siikavaara.
§11. Utställningskommittén.
Sekreterare Anette Jonsson tar upp om inoff utställningen den 10 september. Anette kollar med
Svensbyn sportklubb om vi får vara där, sponsor Royal Canin.
Funktionärer behövs, Fredrik Danielsson skriver på FB och hemsidan och efterlyser folk.
§12. Aktiviteter.
Se tidigare punkter
§13. Manusstopp Apportören.
Manusstopp 1/8 . Inget att lägga in.
§14. Uppdragslista.
Lage Forsberg Kollar om marker i Sjulsmark.
Monica Näsman skriver funktionärsavtal.
Fredrik Danielsson skriver på FB och webben om funktionärer till jaktprovet och utställningen.
Anette Jonsson kollar med Svensbyn om vi får ha utställningen där och sätter ut annons.
Susanne Nilsson kollar pris och vem som betalar för instruktörskursen.
Thord Nilsson fixar swish.
Alla tigger priser till inoffen.

§15. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
.
§16. Nästa möte.
Tisdagen den 15/8 kl. 18.00 hos Susanne Nilsson, Basungatan 9, Öjebyn.
§17. Mötets avslutande.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
…………………………………
Ordförande/Monica Näsman

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

………………………………………. ………………………………………
Justerare/Susanne Nilsson
Justerare/Fredrik Danielsson.

