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Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2019-08-19
Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:
Roger Westerman
Pehr Söderman

Gunilla Grefberg
Maria Alm

Gabrielle Ljungberg
Catharina Lundberg

Frånvaro:
Nina Ehnhage

Gudrun Löfgren

Geir-Ove Andersson

§ 75
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 76
Anmälan av övriga frågor
Inga övriga
§ 77
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 78
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Gabrielle Ljungberg väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 79
Genomgång av föregående protokoll
Inga kommentarer
§ 80
Rapport från ordförande
Roger Westerman rapporterade från RJKs möte i Linköping. Styrelsen tackar för rapporten.
§ 81
Rapport från jaktprovssekreterare spaniel
Catharina Lundberg lyfte fråga om de förändringar i SSRK HS och dess kommittéer och hur vi ska
samverka bättre. Styrelsen bad Roger Westerman att ta upp frågan på nästa funktionärsmöte
Flera vattenprov och WT har genomförts för spaniel med gott resultat. Intresset för kvällsprov har ökat.
Frågan om att ta hit utländska domare för att döma spaniel och i samband med domaruppdraget även
erbjuda kurstillfällen. Styrelsen beslutar att utländsk domare får hålla kurs i samband med
domaruppdrag under förutsättning att kurstillfället är efter avslutat domaruppdrag. Punkten är
omedelbart justerad
§ 82
Rapport från utställningssekreteraren
Geir-Ove Andersson rapporterar att kontakt med domare inför nästa år pågår. Just nu är två av sex
domare klara.
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§ 83
Rapport från kassören
Gabrielle Ljungberg informerar om ekonomin
Kostnaden för stambokföringsavgiften är ännu inte redovisad, vilket beror på att HS bytt
bokföringssystem.
Funktionärsträff & Fullmäktige kostade 25 000 kr pga utjämningsavgifter
Pga av migrering av webbplattformen för hemsidan önskar operatören att klubben betalar ett förskott
för kommande tre år på totalt 3000 kr. Styrelsen godkänner förskottsbetalning och punkten är
omedelbart justerad
Styrelsen bad Gabrielle undersöka möjligheten till att ha Swish för Östras räkning.
§ 84
Rapport från jaktprovssekreterare retriever
Pehr Söderman rapporterar att höstproven pågår.
Elitmästerskapet är genomfört. Positiv feedback från startande och funktionärer.
Mästerskapet redovisar ett minus resultat på 16 000 kr pga många strukna hundar med rätt till
återbetalning. Nästa år kommer mästerskapet att anordnas av Småland
WT-kommittee är på gång.
Planering för 2020 pågår.
§ 85
Rapport från tillförordnad viltspårssekreterare
Gudrun Löfgren rapporterar att förberedelserna inför Höstprovet den 7 september är i fullgång
Anmälningar till rörligt prov inkommer regelbundet
Domarlistan uppdaterad
§ 86
Rapport från sekreteraren
Gunilla Grefberg rapporterade om inkomna skrivelser:
• Medelmsstatistik
• Protokollen från HS och Fullmäktige är nu publiserade
• Inbjudan till domar- och avelskonferens för utställning
§ 87
Webbmaster/Hemsidan
Roger Westerman rapporterar att Benke Odenmark har accepterat att ansvara för klubbens hemsida.
Ersättningen är samma som tidigare. Benke har informerat om hur arbetet kommer att fortlöpa.
Styrelsen väljer in Benke Odenmark som adjungerande till styrelsen. Punkten är omedelbart justerad.
Styrelsen önskar få rapportering om hur aktiviteten är på hemsidan kommer.
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§ 88
Apportören
Deadline för apportören är 15 oktober.
Annons om årsmötet kommer i december numret. Gunilla Grefberg bokar lokal, Järva Krog
Östra önskar skriva om Elitmästerskapet, Höst provet, WT spaniel och om våra ungas framgångar.
Uppgifterna fördelades inom styrelsen.
§ 89
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 90
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 19 november, kl 18:00, hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A Bromma
§ 91
Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Gunilla Grefberg

_____________________
Roger Westerman

________________________
Gabrielle Ljungberg

