Sektion Halland Syd
Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland Syd 091208
Närvarande:, Eddie Nilsson, Lars Kjellgard, Anett Neumann, Mariusz Narozny, Lars
Bengtsson samt Gunliz Bengtsson
Speciellt inbjudna var valberedningen Olle Nilsson och Hasse Benrdtsson
§1. Till ordförande för mötet valdes Eddie N som hälsade alla välkomna till styrelsemötet
i studiefrämjandets lokaler och förklarade mötet öppnat.
§2. Lasse K och Lasse B valdes att justera protokollet.
§3. Eddie fastställde dagordningen med ett tillägg som presenteras under punkten övrigt.
§4. Föregående protokoll hade mailats tidigare och gicks igenom. Sektionens åtgärdslista
hanterades.
BESLUT/ DATUM

VAD BEHÖVER
GÖRAS?
091208
Alla i styrelsen
Instruktörsutbildning håller ögonen öppna
för ev. instuktörsutb.
i närområdet .
I nuläget finns
ev.fyra intresserade
Marre, Stina, Lasse
B och Lasse K
091208
Eddie tar kontakt
Retrivermästaren
med
2010
jaktprovsansvarig i
Västra och kollar
om det är ok med
den 8/5
Lasse kollar med
Hjörnered, Eddie
kollar andra platser.
091208
Tollingjaktprov
2010

VEM ANSVARAR?

KLART NÄR?

Gunliz skickar förfrågan 20100228
till
Södra, Västra och
Smålands sektionen om
det finns planer för
instruktörsutb. Under
våren 2010
Eddie

Omgående.
Meddela övriga
i styrelsen så
fort svar
föreligger.

genomförs
20100918-19

Sektion Halland Syd
091208
Samordna material
Manus till
och sända till
apportören
SSRK/V:s
sekreterare via mail

091208
Protokoll
091208
Protokoll

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

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

Gunliz Bengtsson

Fortlöpande

§5. Inget att rapportera
§6. Inga skrivelser
§7. Inga rapporter, Eddie mailar till Västra avdelningen och framför önskan om att utöka
upptagningsområdet för medlemmar i sektion Halland Syd med Varberg.
§8. Inga kurser har hållits i höst. Samtliga instruktörer bjuds in den 11/1 19:00 till
studiefrämjandets lokaler för att diskutera ev kurser i vår samt upplägget för samträningar
under 2010. Styrelsen träffas kl. 18:30.
§9. Ekonomin är stabil.
§10. Samträningar följande datum 13/4 18:00, 27/4 18:00 11/5 18:00, 25/5 18:00
§11. Manus till Apportören sammanställs av Gunliz och vidarebefordras till Ralf
Zackrisson via mail. Kommande nummer kommer att innehålla:
•
•
•
•
•
•

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

Sektion Halland Syd
§13. Styrelsen framförde en önskan till valberedningen om att utöka styrelsen med en
person till.
Marre ansvarar i fortsättningen för viltfrysarna och de kommer att förflyttas hem till
honom. Lasse B framförde att det fanns möjlighet att köpa vilt, beslutades att inköpa 50
vitfågel och 50 duvor som Lasse B fixar. Anett fixar julklappar till markägarna
.
§14. Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte är årsmötet 9/2 18:15
på Ingrids arbete, Anett fixar fika.
Vid Protokollet:

Gunliz Bengtsson
Sekreterare

Justeras:

Lasse B

Lasse K

