Protokoll nr 8 2019 vid styrelsemöte och arbetsmöte 2019-08-12
Plats: Klubblokalen, Kabelgatan 9, Öjebyn
Närvarande:
Lage Forsberg, ordförande
Ida Quvang, sekreterare
Fredrik Danielsson, kassör
Gunilla Berglund, ledamot
Birgitta Lindström, ledamot
Ann Lidström, ledamot
Susanne Nilsson, suppleant
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
Susanne valdes att justera protokollet.

Frånvarande:
Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder
Therese Nilsson, suppleant, meddelat förhinder
Ulla Nilsson, adjungerad utställningsansvarig

§4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§6. Skrivelser och rapporter
Inga inkomna.
Sektionen valde att skriva en skrivelse angående ”utställningars rutiner och ansvarsfördelning
där olika sektioner samarbetar med avdelningen” till avdelningen. Monica skriver ihop denna
utifrån utvärderingen om utställningen.





Strul med bokningarna
Strul med ringlådorna vilket försvårade finalen
Strul med kommunikationen mellan CUA och utställningsansvarig. Utställningsansvarig
har inte fått informationen utan den har gått till andra.
För att få en utställning att fungera behöver få sköta utställning från början till slut,
bestämma datum, boka domare, vara med i planeringen, m.m.

§7. Kassarapport
Under perioden har vi haft två utställningar (inofficiell och officiell) och har ett positivt
resultat.
Idag är vi 118 medlemmar i SSRK Piteå.
Beslut taget om att försäkra frysarna, så att det finns något att falla tillbaka på om de skulle gå
sönder. Fredrik ordnar detta.
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Brandsläckare till lokalen. Förslaget röstades ned
Första förbandslåda försvunnen. Lage och Fredrik hör med Ulla om hon vet var den är.
§8. Klubblokal
Problem med att flugor kommer in genom någon av ventilerna, har behövt städa upp dem. Vi
har fått ett frysskåp och en trasig frysbox. Frysboxen ska slängas vid tillfälle.
§9. Utbildningskommittén
§10.

Apporteringskurs fortsättning. Lage och Monica ansvarar för detta.
Genetikkurs, bordläggs tills oktober.
Valpkurs, bordläggs tills fler intresseanmälningar inkommer.
Fortsättningskurs i viltspår, bordläggs tills april.
Ungdomssektionen
Medlemmar
I skrivande stund 26 medlemmar i ungdomssektionen. De har lämnat några
aktivitetsförslag.
- Bagageluckeloppis här på parkeringen, sälja hamburgare och fika. Felicia och Julia
håller i det. Förslag på att hålla det en helg. Styrelsen gillar idén och inväntar förlag på
datum.
- AW på Karlbergsteatern. Grilla burgare och sälja till självkostnadspris. Förslagsvis en
vardagkväll. Kostnad hamburgare och dricka. Styrelsen finner förslaget genomförbart
och lägger det den 26/8. Priser vuxen 50 kr och ungdom 25 kr. Föranmälan till
ungdomssektionens mail senast den 25/8. Birgitta tar med den stora kaffepannan.
Fredrik köper in hamburgare, bröd, sallad, lök, dressing, läsk, osv.
Egenträning
Hundstallet egenträning 10/11-15/12 (6 träffar) ungdomar 150 kr, och vuxna 300. 19/115/3 (8 träffar) pris 200kr respektive 400kr för vuxna. 50kr på lösköp av träningskvällar.
Felicia och någon ut styrelsen samarbetar med nyckeln.

§11.

Jaktprovskommittén – retriever
Provledare är klart. Marken är klar - Gäddträsk. Domare kontaktad, boendet och resan är
bokad. Nybörjare och Elit och lördag och öppen söndag. Vilt till jaktprovet är införskaffat.
Anmälningarna börjar trilla in. Jaktrosetter beställs. Vi måste få tag på ett kåpsläp för att
hänga viltet, Fredrik pratar med sin bror om att hyra ett. Det behövs 10 funktionärer till
respektive dag. Lage köper skott.

§12.
Viltspårskommittén
Det har hållits en del prov under perioden. Det flyter på. I övrigt inget att tillägga.
§13.

Utställningskommittén
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Inofficiell utställning 21 september. Lokal måste fixas – preliminärbokning av Svensbyns
idrottsplats, men inomhuslokal frågas runt om. Domare blir Monica. Fredrik pratar med dem i
Svensbyn. Sponsring söks av Monica. Rosetter bokas av Monica. Monica skriver annonsen och
Fredrik.
Lotteri priser finns sedan officiella utställningen.
§14.

Aktiviteter 2019

26/8 AW Karlberg
31/8 Jaktprov Nybörjarklass och Elitklass
1/9 Jaktprov Öppenklass
4/9 Pizzakväll ungdomssektionen
21/9 Inofficiell utställning Svensbyn
Funktionärsmiddag/fest i november, bordläggs till nästa möte.
§15.
-

-

Sponsring
Sponsorförfrågningar
Wallstens
Hellstens bygg
Piteå Montage
Piteå kommun – Riitta 1/7-31/12
Sponsorer klara
PNF Fredrik har skickat en faktura för deras sponsring.

§16.
Manusstopp Apportören
15 oktober. Inget att tillägga.
§17.
Uppdragslista
Inget att tillägga.
§18.
Övriga frågor
Inget att tillägga.
§19.
Nästa möte
Måndag 9/9. Kl. 18.30. Plats klubblokalen.
§20.
Mötets avslutande
Lage avslutade och tackade för gott fika.
3

_______________________

__________________________

Ordförande/Lage Forsberg

Sekreterare/Ida Quvang

________________________
Justerare/Susanne Nilsson
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