Protokoll medlemsmöte 2019-06-19
Plats: Karlberg, Öjebyn
§1. Mötets öppnande och val av ordförande
Mötet öppnades, Gunilla valdes till mötets ordförande och hälsade alla
välkomna.
§2. Val av sekreterare
Ida Q. valdes till mötets sekreterare.
§3. Val av justerare
Emelie och Fredrik valdes att justera protokollet.
§4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§5. Planerade aktiviteter och övriga önskemål från medlemmar
Redan planerade aktiviteter
Datum

Aktivitet

Plats

19 juni

Medlemsmöte med WT-prova på

Karlberg

25 juni

Klubblokalen

6 juli

Funktionärsträff inför kommande
utställningar
Prova på dag med apportering,
markering och viltspår
Inofficiell utställning

27 juli

Officiell utställning

Svensbyn

31 augusti
1 september
Hösten

Officiellt jaktprov med alla klasser

Vintern

Föreläsningar om t.ex. genetik och
färglära
Viltspårsprov

30 juni

Löpande

Gåstjärn
Svensbyn

WT träningsprov
Klubblokalen

Hemsidan uppdateras löpande med aktiviteter.
Aktiviteter som kom på förslag från medlemmar



WT officiellt prov
Prova på träningsjaktprov

1

Närvarande 23 st:
Gunilla Berglund
Pär Berglund
Fredrik Danielsson
Ida Degerfeldt
Linda Degerfeldt
Lage Forsberg
Cecilia Grahn
Teresa Holmström
Bengt Hällström
Inga Hällström
Emelie Jonsson
Ann Lidström
Sofie Lundquist
Majvor Näsman
Monica Näsman
Peter Näsman
Ida Quvang
Magdalena Vaattovaara
Ebba Vidman
Sara S.
Elina Suomi
Susanne Suomi
Helena Öberg

§6. Ungdomssektionen
Angelica Nilsson från ungdomssektionen kunde inte närvara på mötet på grund av sjukdom. Gunilla drog därför
översiktligt igenom ungdomssektionens arbete. Ungdomssektionen är för ungdomar upp till 26 år. De träffas
onsdagar och genomför olika aktiviteter. Ungdomar får dessutom delta på SSRK Piteås kurser till ett reducerat
pris. Ungdomssektionen har redan nu haft apporteringskurs och kommer att dra igång en viltspårskurs. Mer
information kommer löpande på hemsidan.
§7. Funktionärer vid aktiviteter
För att kunna genomföra alla aktiviteter behövs det funktionärer. Anmäl intresse för att delta på de olika
aktiviteterna till Monica. Ett funktionärsmöte kommer att hållas den 25/6 kl 18.30 i klubblokalen. Alla är
välkomna och ingen föranmälan krävs.
§8. Övriga frågor
Fredrik Danielsson berättade om styrelsens satsning på profilkläder och visade upp några exempel. Profilkläderna
trycks på beställning via Nilssonsbutiken i Vistträsk och föreningen behöver inte ligga ute med några pengar. Mer
information om utbud och priser finns på hemsidan.
§9. Mötets avslutande
Gunilla avslutade mötet, bjöd in till fika och gick igenom dagens prova på WT.

_______________________

__________________________

Ordförande/Gunilla Berglund

Sekreterare/Ida Quvang

________________________

__________________________

Justerare/Emelie Jonsson

Justerare/ Fredrik Danielsson

2

