Protokoll nr 3 2020 vid styrelsemöte 2020-03-03
Plats: Klubblokalen, kabelgatan 9, Öjebyn
Tid 18.00.
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Ann.
§2. Val av ordförande
Ann valdes till ordförande.
§3. Val av sekreterare
Ida valdes till mötet sekreterare.
§4. Val av justerare
Pauline Asplund valdes att jämte
ordföranden justera mötet.
§5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§6. Föregående protokoll
Konstituerande 1 och 2/2020.

Närvarande:
Ann Lidström, ordförande
Ida Quvang, sekreterare
Birgitta Lindström, ledamot
Julia Olsson, ledamot
Felicia Lundquist, ledamot
Emelie Jonsson, ledamot
Susanne Suomi, suppleant
Pauline Asplund, suppleant
Emil Dupuich, suppleant
Övriga adjungerade:
Anette Johansson
Ulla Nilsson
Peter Näsman
Susanne Nilsson

§7. Skrivelser och rapporter
 Rapport från pizzakväll (bilaga 1)
Lästes igenom. Inget att tillägga.


Skrivelse från Monica Näsman (bilaga 2)
Styrelsen tar absolut åt sig kritiken för att inte vara tydlig med att endast styrelsen skulle
delta på det konstituerande mötet. Däremot kan inte styrelsen inte svara för varför
valberedningens förslag ändrats.



Susanne Nilsson gick igenom offerten från Piteälvens Hundtjänst (bilaga 3).
Styrelsen beslutade att godkänna denna.



Susanne Nilsson gick igenom förslag för framtida egenträning (bilaga 4).
Lästes igenom. Inget att tillägga.



Susanne Nilsson gick igenom riktlinjer för hundstallet/Grans (bilaga 5).
Lästes igenom. Inget att tillägga.



Susanne Nilsson gick igenom vad som medlem i SSRK ungdom ingick (bilaga 6).
Lästes igenom. Inget att tillägga.



Susanne Nilsson gick igenom SSRK ungdomsstipendium (bilaga 7).
Lästes igenom. Inget att tillägga.

§8. Kassarapport
Inget att tillägga.
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§9. Klubblokal
Styrelsen beslutar att inte hålla någon officiell styrelsemiddag.
§10.




§11.




§12.


Utbildningskommittén
Offert PiteÄlvens Hundtjänst
Se under §7.
Planering kursutbud under verksamhetsåret.
Enligt offert, handlerkurs och genetikkurs.
Ungdomssektionen
Aktiviteter två dagar i veckan?
Från och med maj. Onsdagar och söndagar. Tiden justeras efter årstid.
Planering för vårens ungdomskommitté träffar.
Görs i ungdomskommittén.
Jaktprovskommittén – retriever
Skicka en till två medlemmar till jaktprovsledarutbildningen i Skellefteå.
Kontakta Ordförande eller Sekreterare i Skellefteåsektionen för klara besked.



Träningsjaktprov.
Fullt genomförbart. Lördag 6/6 preliminär bokas. Från kl. 9. Retriever och Spaniel samma
dag. Förslag på att hålla det i Gäddträsk. Emelie pratar med Roger Marklund.



Jaktprov under året
23/5 – Särskilt prov. Retriever B-prov, nybörjarklass. Skytt och provledare Peter. Övrigt
fixas innan. Protokoll och rosetter ska beställas in av Emelie Jonsson. Funktionärer fixas
närmare utställningen. Peter beställer skott. Emelie bokar Gäddträsk med jaktledaren.
5-6/9 – Retriever B-prov, alla klasser. Ida bokar Gåstjärn med jaktledaren.
Ett tredje prov går inte att få igenom utifrån rådande förutsättningar.



Jaktprov 2021
Sista helgen i maj (29-30 maj).
1:a helgen i september (4-5 september).

§13.

Viltspårskommittén
Inget att tillägga.

§14.

Utställningskommittén



Officiella utställningar under verksamhetsåret. Struktur och planering.
4 juli officiell utställning. Utställningskommittén fixar det.



Samarbetet med avdelningen.
Anette Jonsson gick igenom arbetet kring utställningar. Ett förslag gavs att återgå till
tidigare arbetsfördelning mellan sektion och avdelning, styrelsen beslutade om det.
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Förslag på erbjuda uppfödare inom föreningen att skänka pris till de inofficiella
utställningarna.
Genomförs genom att annonsera på Facebook och hemsidan. Styrelsen finner förslaget
bra och beslutar att genomföra detta.



Inofficiell utställning under våren
2 maj preliminärt. Ida bokar Ridhuset på Grans 2 maj. PM måste skrivas ihop snarast.
Domare ska bokas.
(Emelie, Emil, Peter, Susanne N., Anette och Ulla avlägsnade sig under denna paragraf).

§15.
Ersättning till Instruktörer.
Instruktörer som håller en kurs (och funktionärer är tre gånger) året ger nedsättning i pris på
egenträningen eller annan aktivitet. Ersättning för utlägg och reseersättning för klubbens egna
instruktörer.
(Susanne S. avlägsnade sig under denna paragraf).
§16.

Kursavgifter för år 2020.
Medlemmar i SSRK
Ungdomar 800 kr, Vuxna 1200 kr
Icke medlemmar i SSRK
1800 kr

§17.

Aktiviteter
Egenträning Hundstallet Grans Naturbruksgymnasium.
8 mars Peter Näsman och Pauline.
15 mars styrelsen.

§18.
-

Sponsring
Sponsorförfrågningar
Inget att tillägga.

-

Sponsorer klara
Inget att tillägga.

§19.
-

Manusstopp Apportören
15 april. Inget att tillägga.

§20.


Övriga frågor
Förslag på att hyra ridhuset för egenträningarna till nästa år. Frågan tas med till nästa
styrelsemöte.

§21.

Uppdragslista
Se ovan.

§22.
Nästa möte.
Tisdag 14 april kl. 18.00.
§23.
Mötets avslutande.
Ann avslutade mötet.
____________________
Ordförande/Ann Lidström

__________________
Sekreterare/Ida Quvang
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______________________
Justerare/Pauline Asplund

