Protokoll nr 2 fört vid sammanträde
den 10 april 2014 Östra avdelningen

Protokoll fört vid SSRK/Östra styrelsemöte 2014-04-10
Närvarande
Noomi Liljefors
Roger Westerman
Gabrielle Ljungberg
Margareta Hägglund
Camilla Ährlund
Mats Lindmark
Yvonne Schwermer-Herngren
Jenny Långström
Lars-Gunnar Lindén

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Jaktprovssekreterare, Retriever
Utbildningssekreterare
Jaktprovssekreterare, Spaniel, suppleant 1
Suppleant 2
Webbmaster, adjungerad

Frånvarande
Christina Eriksson
Mette Franek

Viltspårssekreterare
Bitr. Jaktprovssekreterare, Spaniel, adjungerad

§ 16
Mötets öppnande
Mötet inleddes med att ordföranden Noomi Liljefors hälsade alla varmt välkomna till mötet.
§ 17
Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 18
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 19
Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll
Camilla utsågs som justerare.
§ 20
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 21
Inkomna skrivelser och remisser
Styrelsen gick igenom inkommande skrivelser och godkände dessa.
§ 22
Utgående skrivelser och uppdrag
Yvonne har skickat in remissvar till HS om utbildning av jaktprovsdomare spaniel.
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§ 23
Val av adjungerande till styrelsen
Styrelsen beslutar att utse Lars Gunnar Lindén till adjungerad i styrelsen.
Styrelsen beslutar att utse Mette Franek till biträdande jaktprovssekreterare, adjungerad i styrelsen.
§ 24
Val av VU
Styrelsen beslutar att utse Noomi, Gabrielle, Camilla och Margareta till verkställande utskott.
§ 25
Rapport från ordförande
Noomi informerade om att hon har fått tag på ett bra gäng som ställer upp och medverkar i vår monter
på Tullgarn.
Deltagare från styrelsen på Funktionärsträffen är; Camilla, Mats, Roger, Yvonne, Christina. Noomi
deltar en dag.
Representantmöte som är 17-18 maj kommer Noomi att närvara lördag och Margareta söndag.
§ 26
Rapport från vice ordförande
Roger hade inget att rapportera.
§ 27
Rapport från kassör
Gabrielle hade inget att rapportera.
§ 28
Rapport från sekreterare
Margareta hade inget att rapportera.
§ 29
Rapport från webbmaster
LG vill gärna ha in synpunkter och nya idéer till hemsidan. Hemsidan måste även uppdateras så alla
verksamhets områden uppmanas att hjälpa till för att rätt informations finns tillgänglig.
LG håller på att undersöka hur en ny hemsida kan skapas framöver som är lättare att hantera och
arbeta i än den vi har idag.
§ 30
Rapport från Viltspårssekreterare
Christina var frånvarande och hade inget att rapportera.
§ 31
Rapport från jaktprovssekreteraren spaniel
Yvonne informerade om att den 10 maj kommer ett WT spaniel hållas på Sorunda.
Övriga prov håller på att bokas in och även träningsjakter kommer att hållas. Yvonne återkommer med
datum när allt är klart.
§ 32
Rapport från jaktprovssekreteraren retriever
Styrelsen beslutar att de som förvarar frysboxar för hantering av vilt ska få en ersättning för
elkostnaden.
Styrelsen beslutar att startavgiften för A prov ska vara 600 kr under 2014
Styrelsen beslutar att startavgiften för KKL ska vara 550 kr under 2014
§ 33
Rapport från utbildningssekreteraren
Mats informerade om att det har varit svårt att hitta ett bra datum för provledarutbildningen. Mats gör
ett nytt försök att hitta ett datum som passar alla deltagare och utbildare.
.
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§ 34
Utställning
Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp ska bildas för utställning. Jenny återkommer om vilka som
kommer att ingå i gruppen.
§ 35
Övrigt
Inga övriga frågor.
§ 36
Nästa möte
Torsdag 4 september kl. 18.00
§ 37
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

………………………
Margareta Hägglund

…………………….
Noomi Liljefors

…………………………
Camilla Ährlund

Kvarstående punkter
Datum

Vad

Vem

Inkomna skrivelser och remisser
Datum
Vad

Utgående skrivelser och remisser
Datum
Vad

…………………………/…………………………….

När

Status

Från Vem/status

vem/Status

