Sektion Halland
Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 100330
Närvarande:, Eddie Nilsson, Lars Bengtsson, Lars Kjellgard, Anett Neumann, Marika
Olsson samt Gunliz Bengtsson
Frånvarande: Mariusz Narozny

§1. Till ordförande för mötet valdes Eddie N som hälsade alla välkomna till styrelsemötet
i studiefrämjandets lokaler och förklarade mötet öppnat.
§2. Marita 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
GÖRAS?
100330
Kolla med västra
Instruktörsutbildning avdelningen om det
planeras någon ny
instruktörsutbildning
100330
Kontakta ansvarig
Retrivermästaren
för Hjörnered och
boka 8/5
100330
Retrivermästaren
100330
Tollingjaktprov
20100918-19
100330
Manus till
apportören

Gunliz, Anett och
Marika fixar mat till
domare och styrelse.

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

VEM ANSVARAR?

KLART NÄR?

Gunliz skickar förfrågan
till angränsande
avdelningar.
Lasse B kollar
Hjörnered,. Upptaget ny
plats måste fram. Eddie
kollar.
Gemensamt

Hjörnered
upptaget.
8/5

Lasse o Gunliz
Gunliz Bengtsson
Åtgärdat
huvudansvarig
• Samträningar
• Träningsmaterial
• Hemsida

Sektion Halland
100330
Protokollen från
Protokoll
styrelsemöten
mailas till styrelsemedlemmarna
100330
Skicka kopia på
Protokoll
styrelseprotokoll till
avdelningen

Gunliz Bengtsson

Fortlöpande

Gunliz Bengtsson

Fortlöpande

§5 Eddie och Lasse kvar på Västras årsmöte och Willy Gustavsson blev ny ordförande,
Helena Boström ny sekreterare. Retrivermästaren kommer att koras efter fyra
deltävlingar i 8/5 i Halmstad, 22/5 i Göteborg, 29/5 i Hjo och 5/6 i Borås Tre deltävlingar
får räknas och leder till Mästare
§6. Inget att rapportera
§7. Inga rapporter
§8. Eddie kollar med instruktörerna angående intresset för att hålla kurs i höst
§9. Ekonomin är stabil
§10. Samträningar för hösten bestäms på nästa möte. Beslutades att det inte ska stå datum
i apportören utan endast på hemsidan
§11. Manus till Apportören sammanställs av Gunliz och vidarebefordras till Helena
Boström via mail. Kommande nummer kommer att innehålla:
•
•
•
•
•

Info om styrelsen
Kursinformation se hemsidan
Samträningar se hemsidan
Vid behov av träningsmaterial kontakta Anett
Anett ansvarig för hemsidan

§13. Viktigt att samtliga i styrelsen försöker få tag i sponsorer till WT
Eddie, meddelar när herrarna ska träffas och lägga upp provet.
På vandringspriset ska vinnarens namn broderas in.
Beslut togs även om att hoppa över Dummies provet till hösten.

Sektion Halland
§14. Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte 22/6 kl.18:30 i
studiefrämjandets lokaler, Lasse K fixar fikan.
Vid Protokollet:

Gunliz Bengtsson
Sekreterare

Justeras:

Anett

Marika

