Sektion Halland Syd
Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland Syd 090928
Närvarande:, Eddie Nilsson, Lars Kjellgard, Anett Neumann, Mariusz Narozny samt
Gunliz Bengtsson
Anmält förhinder; Lars Bengtsson
§1. Till ordförande för mötet valdes Eddie N som hälsade alla välkomna till styrelsemötet
i studiefrämjandets lokaler och förklarade mötet öppnat.
§2. Marre och Anett valdes att justera protokollet.
§3. Eddie fastställde dagordningen i sitt ursprungliga skick.
§4. Föregående protokoll hade mailats tidigare och gicks igenom. Sektionens åtgärdslista
hanterades.
BESLUT/ DATUM

VAD BEHÖVER
VEM ANSVARAR?
GÖRAS?
090928
Alla i styrelsen
Instruktörsutbildning håller ögonen öppna
för ev. instuktörsutb.
i närområdet .
Gunliz skickar
förfrågan till
Södra, Västra och
Smålands sektionen
om det finns planer
för instruktörsutb.
Under våren 2010.
I nuläget finns
ev.fyra intresserade
Marre, Stina, Lasse
B och Lasse K
090928
Eddie tar kontakt
Eddie
Retrivermästaren
med
2010
jaktprovsansvarig i
Västra och kollar
om det är ok med
den 15/5.
090928
Tollingjaktprov
2010

KLART NÄR?
Vi avstår från
utb.plats i
Värmland i
nuläget.

Omgående.
Meddela övriga
i styrelsen så
fort svar
föreligger.
Klart,
tollingjaktprov
genomförs 201009

Sektion Halland Syd
090928
Workingtest 15/11

Ta emot anmälan,
sista anmälningsdag
2/11. Pris 200 kr.
betalas på
provplatsen.

Lasse K tar emot
anmälan. På Sågknorren
Följande domare klara
Inger Karlsson, Yvonne
Lindqvist, Lennart
Nordin. Eddie kollar
även med B-G Landin
och Ralf Zackrisson.

090928
Manus till
apportören

Samordna material
och sända till
SSRK/V:s
sekreterare via mail

Gunliz Bengtsson
huvudansvarig
• Samträningar
• Intressekurs
• Årsmöte
• Träningsmaterial
• Hemsida

090928
Protokoll

Protokollen från
styrelsemöten
mailas till styrelsemedlemmarna
Skicka kopia på
styrelseprotokoll till
avdelningen

Gunliz Bengtsson

Fortlöpande

Gunliz Bengtsson

Fortlöpande

090928
Protokoll

Planeringsmöte
den 7/11
kl:10:00 på
Sågknorren.
Eddie kollar
med Sågknorren
om dom kan
fixa soppa till
funktionärerna
och domarna.
Gunliz fixar
mackor, kaffe,
the och godis.
Åtgärdat

§5. Inget att rapportera
§6. Inga skrivelser
§7. Inga rapporter
§8. Sju personer har anmält intresse om att gå på kurs i höst. Eddie har skickat ut mail till
instruktörerna med förfrågan om att hålla kurser i höst. Då ingen av instruktörerna hade
möjlighet till detta så blir det inga kurser i höst. Vi planerar att bjuda in samtliga
instruktörer den 11/1 19:00 i studiefrämjandets lokaler för att diskutera ev kurser i vår
samt upplägget för samträningar under 2010. Styrelsen träffas kl. 18:30.

Sektion Halland Syd
§9. Ekonomin är stabil.
§10. Samträningar följande datum 13/2 10:00, 27/2 10:00, 13/3 10:00, 27/3 10:00
§11. Manus till Apportören sammanställs av Gunliz och vidarebefordras till Ralf
Zackrisson via mail. Kommande nummer kommer att innehålla:
•
•
•
•
•
•

Info om styrelsen
Kursinformation
Årsmöte
Samträningar
Om behov av vilt kan det köpas från sektionen
Anett ansvarig för hemsidan

§13. Alla i styrelsen uppmanas att hålla utkik efter publika arrangemang där SSRK kan
visa upp sig. Den 4/12 bjuder styrelsen in till julfest kl 18:00 plats meddelas senare. Svar
senast 15/10 till Anett. Nu finns det möjlighet att uppmärksamma någon med ett
GRATTIS på hemsidan.
§14. Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte 8/12 kl.18:30 i
studiefrämjandets lokaler, Anett fixar fika.
Vid Protokollet:

Gunliz Bengtsson
Sekreterare

Justeras:

Marre N

Anett N

