Sektion Halland
Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 100622
Närvarande:, Eddie Nilsson, Lars Bengtsson, Lars Kjellgard, Anett Neumann, Marika
Olsson Mariusz Narozny samt Gunliz Bengtsson
§1. Till ordförande för mötet valdes Eddie N som hälsade alla välkomna till styrelsemötet
hemma hos Anett i Hertered och förklarade mötet öppnat.
§2. Marre och Lasse K 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?
100622
Kolla med västra
Instruktörsutbildning avdelningen om det
planeras någon ny
instruktörsutbildning
100622
Alla funderar till
Workingtest 14/11
nästa möte om
lämplig plats
100622
Viltet köps från
Tollingjaktprov
sektion Halland
20100918-19
100622
Samordna material
Manus till
och sända till
apportören
SSRK/V:s
sekreterare via mail

100330
Protokoll

100330

Protokollen från
styrelsemöten
mailas till styrelsemedlemmarna
Skicka kopia på

VEM ANSVARAR?
Gunliz skickar förfrågan till
angränsande avdelningar.

KLART
NÄR?
I nuläget
ingen utb.
På gång de
återkommer.

Lasse o Gunliz

100901

Gunliz Bengtsson
huvudansvarig
• Samträningar
• Hemsida
• Styrelsens
sammansättning
• WT
Gunliz Bengtsson

Åtgärdat

Gunliz Bengtsson

Fortlöpande

Fortlöpande

Sektion Halland
Protokoll
styrelseprotokoll till
avdelningen
§5. Diskussion om vad vi vill ha för information från Västras styrelse följande förslag
kom fram;
• Protokollen från styrelsemötena är ej aktuella när de läggs på hemsidan.
Sektionen vill att de mailas till sekreteraren för distribution till
styrelsemedlemmarna.
• När det kommer remisser från SSRK centralt borde de skickas till sektionerna för
information.
• Information till sektionerna om planerade utbildningar
• Västras styrelse bör kalla till träff för provledare och kommissarier inom
avdelningen för erfarenhets utbyte.
• Det vore trevligt om representant från Västras styrelse kunde närvara på ett
styrelsemöte inom sektionen.
§6. Inget att rapportera
§7. Inga rapporter
§8. I nuläget har vi inga planer på kurser till hösten. Vi kommer att anordna en prova på
dag.- Introduktionsdag i apportering den 28 för nybörjare som kanske aldrig har provat
att apportera, en hel dag med instruktör.
§9. Ekonomin är stabil. Våra dummies börjar bli slitna, beslutade att köpa in 40 st i en
färg Marre fixar detta samt köper skott till apportkastaren.
§10. Samträningar för hösten sker följande datum 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, samtliga kl:
18:00, 9/10,och 30/10 båda kl: 10:00.
§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
Anett ansvarig för hemsidan
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§13. Viktigt att samtliga i styrelsen försöker få tag i sponsorer till WT. Beslutade att
sektionen inte ska sälja träningsmateriel. Vi säljer slut på det vi har i lager. Frysarna ska
flyttas när Marre har säkrat upp.
§14. Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte 21/9 kl.18:30 hos
Marika vägbeskrivning kommer.
Vid Protokollet:

Gunliz Bengtsson
Sekreterare

Justeras:

Marre

Lasse K

