Protokoll nr 6 2019 vid styrelsemöte och arbetsmöte 2019-06-25
Plats: Klubblokalen, Kabelgatan 9, Öjebyn
Närvarande:
Lage Forsberg, ordförande
Ida Quvang, sekreterare
Fredrik Danielsson, kassör
Gunilla Berglund, ledamot
Birgitta Lindström, ledamot
Ann Lidström, ledamot
Ulla Nilsson, adjungerad utställningsansvarig
Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig

§1. Mötets öppnande och val av ordförande
Mötet öppnades, Lage valdes till mötets
ordförande och hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare
Ida valdes till mötets sekreterare.
§3. Val av justerare
Birgitta valdes att justera protokollet.

Frånvarande:
Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder
Therese Nilsson, suppleant, meddelat förhinder
Susanne Nilsson, suppleant, meddelat förhinder

§4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom,
godkändes och lades till handlingarna.

§6. Skrivelser och rapporter
Skrivelse Information om rökförbud på utställningsplats
Bilaga 1. Rökförbud på utställningsområdet. Rökning sker bara på anvisad plats. En skylt sätts
upp vid entrén. Skylten skrivs ut från SKK:s hemsida. Fredrik skriver ut och laminerar till den
inofficiella utställningen.
Skrivelse Årsplanering till sektioner
Bilaga 2. Lästes igenom, inget att tillägga.
Skrivelse Nyheter för dig som är uppfödare
Bilaga 3. Lästes igenom, inget att tillägga.
Skrivelse Nytt från SKKs föreningskommitté
Bilaga 4. Ny praxis för tillhandahållande av protokoll. SSRK Piteå beslutar att fortsatt sätta ut
protokoll på hemsidan. Detta för att vara transparenta mot medlemmarna.
Skrivelse SSRK Piteå Funderingar inför medlemsmöte
Bilaga 5. Funktionärer behövs på utställningar och andra arrangemang. SSRK beslutar att
införa funktionärskontrakt inför större aktiviteter för att det ska vara tydligt vilka som är
funktionärer och även vad som förväntas av dem. Monica skriver ihop detta kontrakt. Förslag
gavs om att medlemmarna får redan på årsmötet meddela om de kan hjälpa till på de
aktiviteter som finns i kalendariet för att underlätta arbetet kring fördelning av uppgifter.
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Skrivelse Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende
Bilaga 6. Ny blankett. Ida skickar den så att utställningsansvariga har den.
Rapport pizzakväll – 9 anmälda. Föreläsning om mental aktivering
Ann berättade kort om pizzakvällen. Ungdomarna var tysta och blyga. De önskade uppstyrda
aktiviteter.
Rapport parkeringsvakt Grans naturbruksgymnasium
Ida och Lage berättade om parkeringsvaktandet på Grans. Detta är en aktivitet som SSRK
Piteå gärna gör om.
Rapport Invigning av klubblokal
Trevlig tillställning. Det var fullsatt i lokalen och medlemmarna verkar gilla den. Däremot blev
det ingen omröstning om namn på klubblokalen för det glömdes bort. Försäljningen av lotter
gick bra. Populärt med fika som vinster.
Rapport Inofficiellt jaktprov i juni
Uppskattat. Få funktionärer. Bra att ha tidigt på säsongen. Fler träningsjaktprov önskas av
medlemmarna.
Rapport medlemsmöte Karlberg
Uppskattat. Trevligt. 23 deltagare inklusive styrelsen. 13 startande hundar på WT. Kul. Bjöd på
fika. Satt och pratade vid elden. Kom upp att medlemmarna ville ha fler WT-prov och
jaktprov.
§7. Kassarapport
Under perioden har vi ett litet minusresultat, men som kommer att balanseras upp nu när
årets kurser och tävlingar drar igång på allvar. Vi ska inte köpa in onödiga saker utan måste se
till att få ekonomin i balans.
Tryckta dummisar, kepsar, profilkläder
Styrelsen har ad capsulam beslutat att beställa in profilkläder med föreningens logotyp från
Nilssonsbutiken i Vistträsk. Uppgörelsen som är gjord är att beställningar och betalningar
lämnas in löpande till kassör och när de kommer upp i tillräckligt ordervärde skickar Fredrik in
beställningen till Nilssonsbutiken. Detta förhållningssätt gör att föreningen inte behöver ligga
ute med pengar. Beslut togs också på att föreningen skulle köpa in profilkläder såsom tröjor
och kepsar för att dela ut som priser på tävlingar, lotterier och annat.
Keps till styrelsemedlemmar, adjungerande (och viltspårsdomare)
Styrelsen har ad capsulam beslutat att alla styrelsemedlemmar och adjungerande ska få var
sin keps med föreningens logotyp som tack för att de ställer upp på våra aktiviteter. Sett till
funktionärer är det oftast styrelsen och adjungerande som ställer upp.
Tröja till ungdomar som hjälper till
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Styrelsen har ad capsulam beslutat att de ungdomar som hjälper till på aktiviteter ska få en tshirt med föreningens logotyp som tack för att de ställer upp som funktionärer.
Swishinformation om man köper fika eller dricka i lokalen till kurser, träffar m.m.
Styrelsen har ad capsulam beslutat att Fredrik ska skriva ut Swishlistor och sätta upp i
klubblokalen så att fika och dricka kan inhandlas även om kassör inte är närvarande. Styrelsen
beslutar att inte ha någon handkassa liggande på lokalen.
Swishinsamling på hemsidan/facebook
Styrelsen beslutar om att starta en Swishinsamling via hemsidan eller Facebook. Medlemmar
kan då om de vill ge ett frivilligt bidrag till klubblokalen och ungdomssektionen.
§8. Klubblokal
Baka fika till lokalen – Fredriks bullar
Klubben står för ingredienser och Fredrik bakar bullar så att det finns i frysen.
Ombyggnation påverkan på hyran?
Nej, det gör den inte. Det ingår i hyran. Hyran är fastslagen.
Hyresavtalet försenat
Det har kommit och avtalet är inskickat till Riitta Hovinen på Piteå Kommun.
§9. Utbildningskommittén
Kurs i färggenetik
Planeras in i höst. Om och när bordläggs.
Rallylydnad boka in nästa år?
Denna fråga bordläggs.

§10.

Ungdomssektionen
Angelica Larsson adjungerande i utbildningssektionen
Angelica har hoppat av på grund av nytt boende och studier. Ny ansvarig för
ungdomssektionen behövs. Styrelsen beslutar att strukturera upp med ett nytt tema varje
onsdag men detta bordläggs till nästa möte. Ann blir ansvarig för Facebookgruppen till nästa
möte och meddelar ungdomarna. Övrigt bordläggs till nästa möte. Angelica har innan hon
har avgått fixat:
 FB grupp
 Träningsträffar
Therese har inte längre möjlighet att vara styrelsens representant i ungdomssektionen
Inget att tillägga.
Rallylydnadsskyltar och hållare
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Fredrik har fixat detta, det behövs bara hållare. Lage och Monica bidrar med kompostgaller
till hållare. Klart för nybörjarklass.
Viltspårskurs med 5 träffar startar 1/7
Susanne håller en kurs för ungdomar.
Aktiviteter/kurser för ungdomar
 ID spår
 Ringträning
§11.
Jaktprovskommittén – retriever
Vilt är fortfarande svårt att få tag på. Lage kollar med Carina om Elitklass.
Tränings WT (Working test) under hösten?
Bordläggs.
Rustning av föreningens båt
Styrelsen har beslutat ad capsulam att renovera upp föreningens båt. Fredrik tog på sig
uppgiften, köpte in material och utförde jobbet. Slutresultatet blev bra, ingen läckande båt.

§12.
Viltspårskommittén
Viltspårsprov
Digitalisering av Ulfs resultatlistor ordnas av Fredrik. Bengt och Ulf har redan haft uppdrag.
SM i viltspår 2020
Möte 6/6. Platsen blir Sikfors 1:a helgen i augusti 2020. SM uttagning. Tina och Bengt håller i
det.
Inköp av rosetter
Gjort och de säljs fortlöpande.
§13.

Utställningskommittén

Kritiklappar och resultatlistor har inte återkopplats från CUA. Det hade blivit fel på datum i
webanmälan på SKK:s hemsida, men det är åtgärdat. Kan ha påverkat antalet anmälare.
Funktionärs-/planeringsmöte
Monica skriver ihop en funktionärsplanering och skickar ut. Styrelsen beslutar också att
beställa placerings rosetter och sidenband till HP.
Inofficiell utställning 6/7
Sponsring från Royal Canin klar och har hunnit komma.
Officiell hundutställning 27/7 i Svensbyn
Inget att tillägga.
§14.

Aktiviteter 2019
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Viltspårskurs för ungdomar med 5 träffar startar 1/7
Inofficiell utställning 6/7 i Svensbyn
Officiell utställning i Svensbyn 27/7
Officiellt jaktprov alla klasser 31/8-1/9
Rallylydnadskurs under sommaren
Viltspårskurser löpande under sommaren
Styrelsen spånade på aktiviteter som skulle intressera medlemmar förslag som kom upp var
träningsjaktprov, handlerträff, apporteringskurs och viltspårskurs. Beslut om detta bordläggs.
§15.
-

-

Sponsring
Sponsorförfrågningar
Wallstens
Hellstens bygg
Piteå Montage
Piteå kommun – Riitta 1/7-31/12
Sponsorer klara
Blomdekoration under invigningen från piteå handel och trädgård
PNF 3000kr
Arken zoo i Piteå sponsrar inte
Piteå energi sponsrar inte
Perkolator från Vipec
Möbler till lokalen: soffa och soffbord samt tillhörande matta
Strumpor från Ulla
Två Tårtor till invigningen av lokalen från Ullas syster

§16.
Manusstopp Apportören
1 augusti. Inget att tillägga.
§17.
Uppdragslista
Inget att tillägga.
§18.
Övriga frågor
Inget att tillägga.
§19.
Nästa möte
Torsdag 18/7. Kl. 18.30. Plats klubblokalen.
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§20.
Mötets avslutande
Lage avslutade och tackade för gott fika.

_______________________

__________________________

Ordförande/Lage Forsberg

Sekreterare/Ida Quvang

________________________
Justerare/Birgitta Lindström
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