Sektion Halland

Protokoll från styrelsemöte SSRK Västra, Sektion Halland 2014-03-26
Närvarande: Eddie Nilsson, Mariuz Narozny, Lars Kjellgard, Maria Karlsson, Adam
Jarland och Helena Svensson. Ej närvarande: Marika Olsson
§1

Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Eddie Nilsson och Mariusz Narozny valdes att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av Sektionsmästerskapet under § 12

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Information från avdelningen
Kort rapport från årsmötet för SSRK Västra. Regelrevideringen pågår
under hela året, förslag från medlemmar kan mejlas till Västras styrelse.

§6

Skrivelse
Inga skrivelser

§7

Rapporter
Inga rapporter

§8

Utbildningsansvarig
Planering av träningshelgen den 5-6 april är så gott som klar. 16 deltagare
+ 2 åhörare. Lite praktiskt kring mat, boende, funktionärer diskuterades

§9

Ekonomi
Ekonomin är fortfarande god. Betalningar som kommer är skott till västra
avdelningen, betalning av frysar (elhyra) samt vilt. Inventera WT apporter
till hösten om det behövs köpas in fler.

§ 10

Samträning
Samträningarna under våren är välbesökta. Höstens datum planeras på
nästa möte.
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§ 11

Manus till apportören
Marika ombeds att skicka in till Apportören enligt sedvanlig agenda

§ 12

Övrigt
Sektionsmästerskapet diskuterades. Förslag på datum 28-29 juni eller
26-27 juli. Eddie försöker få ihop tävlingsledning utanför sektionen för att
sektionens medlemmar ska få möjlighet att starta själva. Planen är att köra
en klass för samtliga deltagare, ökl/ekl nivå. För att få starta krävs en start
i Ökl på WT eller Ökl B-prov. Lars K skriver ett manus/förslag på upplägg
samt inbjudan. Mästerskapet är endast öppet för sektionens medlemmar.
Jakthundens dag i Åkulla den 30/3. Försöka få med ekipage med lab, flat,
golden och tollare vid SSRK:s station. Samling vid 8.30. Uppvisning
under dagen
WT 13 april. I dagsläget 72 anmälningar. Anmälan går ut på söndag den
31/3. En del sponsorer klara, några inväntar vi svar ifrån, det ser ut som att
vi får ihop ett bra prisbord. 10 kr per ekipage ska gå till WT Cup finalen.
Eddie kollar till vilket konto detta ska betalas in.
B-prov den 3-4 maj. Eddie provledare, har läget under kontroll. En klass
per dag, ökl och nkl. SSRK prov och administration diskuterades.

§ 13

Mötet avslutas
Nästa möte den 17 juni kl 18.30 i Holm. Mötet avslutades av ordföranden.
……………………………..
Sekreterare för mötet Helena Svensson

Justeras:
---------------------------------Eddie Nilsson

---------------------------------Mariuz Narozny

