Protokoll nr 13 2019 vid styrelsemöte 2019-12-04
Plats: Klubblokalen, kabelgatan 9, Öjebyn
§1. Mötets öppnande och val av ordförande
Gunilla valdes till mötets ordförande,
öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare
Ida valdes till sekreterare.
§3. Val av justerare
Fredrik och Emelie valdes till justerare.

Närvarande:
Ida Quvang, sekreterare
Birgitta Lindström, ledamot
Ann Lidström, ledamot
Emelie Jonsson, ledamot
Fredrik Danielsson, kassör
Gunilla Berglund, ledamot
Frånvarande:
Monica Näsman, adjungerad utställningsansvarig,
meddelat förhinder
Lage Forsberg, ordförande, meddelat förhinder
Peter Näsman, adjungerad jaktansvarig, meddelat
förhinder.

§4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Protokollen lästes igenom, några mindre
ändringar gjordes, godkändes sedan och
lades till handlingarna.

§6. Skrivelser och rapporter
Therese Nilsson har valt att inte vara suppleant för SSRK Piteå längre.
På grund av personliga skäl har Therese valt att avgå med omedelbar verkan. Detta innebär
att den sista suppleanten har avgått.
§7. Kassarapport
Stamboksföringsavgifterna är betalda för viltspår, det visar en liten vinst för året. Poolningen
för jaktprov är klar och resultatet visar den budgeterade förlusten. Vid årets slut ska vi
inventera inventarierna så att de kan gå över till rätt år intäktsmässigt. Budgeten för nästa år
påbörjas och redovisas till årsmötet. Sponsringen från Piteå Energi kommer att öronmärkas
till ungdomsverksamheten.
§8. Klubblokal
Inget att tillägga.
§9. Utbildningskommittén
Genetikkurs, bordlagt sedan styrelsemöte 6/2019
Ida påbörjar annonseringen nu i dagarna. Emelie, Fredrik och Ann hjälper till med markjobbet.
Dag: Den 27 december 12.00-15.00. Priser 50kr för ungdomar, 100kr för medlemmar och 150
kr för icke medlemmar.
Kurs balansboll hundhälsan under egenträningen under våren
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Emelie visar offerten för balansbollskursen (Bilaga 1). Styrelsen beslutar att godta denna
offert. Kursstart blir då den 19/1. Fyra träffar i hundstallet på Grans Naturbruksgymnasium.
Gäller enbart för medlemmar i SSRK. Preliminär kursavgift 600kr för alla, även styrelsen och
ungdomsgruppen. För att ändå ge ungdomarna ett reducerat pris är förslaget att klubben går
in med 200kr/ungdom (som mest 2000kr) från Piteåenergis sponsringspengar. Detta har
diskuterats med ungdomarna under egenträningstid och de har gått med på detta.
Offert massagekurs
Emelie skickar in en offert till nästa möte.
Inköp till egenträningen - Nosework och hållare till rallyskyltar
Styrelsen beslutar att Nosework essenser ska köpas in.
Hållare till rallylydnadsskyltar ska höras med Storfors plåt. Ann kontaktar dem.
§10.
Ungdomssektionen
Inget att tillägga.
§11.
Jaktprovskommittén – retriever
Förfrågan samarrangemang jaktprov med Goldenklubben
Adjungerad har meddelat att det inte är genomförbart i och med att vi har olika alternativ för
att hålla jaktprov (officiellt kan SSRK hålla medan rasklubbar kan hålla särskilt jaktprov).
Däremot kan SSRK Piteå troligen bistå med funktionärer.
§12.
Viltspårskommittén
Inget att tillägga.
§13.
Utställningskommittén
Utställning under vintern
Bordläggs till nästa möte. Fredrik kollar upp om möjlighet att hyra lokal av PNF. Preliminärt 21
mars.
§14.
Aktiviteter
Egenträning Grans
Datum
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
1 mars
8 mars
15 mars

Aktivitet
Nosework
Rallylydnad
Apportering
Fysträning
Trix (?)
Rallylydnad
Utställningsträning
Utställningsträning
Avslutning: Femkamp (inkallning på
tid, apportera ägg, apportering på tid)
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Ansvarig
Fredrik och Birgitta
Ida och Emelie
Gunilla
Emelie
Ida och

§15.

Sponsring

Sponsorförfrågningar
Wallstens
Hellstens bygg
Piteå Montage
Hellströms Ansa
Sponsorer klara
Inget att tillägga.
§16.
Manusstopp Apportören
15 januari
Reportage om egenträningarna och uppstarten av ungdomssektionen. Ida skriver ihop det
Fredrik fotar.
§17.

Uppdragslista
Inget att tillägga.

§18.

Övriga frågor

Valberedningen
Kunde inte närvara på detta möte. Ida skickar ut en lista med kontaktuppgifter till dem
styrelsen. Behovet inför nästa verksamhetsår är suppleanter samt revisorer. Styrelsen bifogar
även förslag på personer som valberedningen kan tillfråga (fyra från ungdomssektionen
Paulina, Daniella, Julia, Felicia, men också Susanne Soumi, Magdalena Vaattovaara, Ingbritt
Dupuich, Peter Näsman och Patrik Magnusson).
Revisor
Fredrik pratar med Helena Sandström om årsrevisionen.
Suppleanter
Förslag på att utökas antalet suppleanter från tre till fem under nästa verksamhetsår.
§19.

Nästa möte
Onsdag 8 januari kl. 17.00. De som vill kan skicka beställning och betalning till Ida så hämtar
hon mat och så äts middag tillsammans under mötet.

§20.
Mötets avslutande
Gunilla avslutade mötet.
_______________________
Ordförande/Gunilla Berglund

__________________________
Sekreterare/Ida Quvang

________________________
Justerare/Emelie Jonsson

________________________
Justerare/Fredrik Danielsson
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