Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20160329
Närvarande: Eddie Nilsson, Mariusz Narozny, Adam Jarland, Lars Kjellgard, Maria
Karlsson. Ej närvarande Helena Svenson, Marika Olsson och Emma Hansen
§1. Mötet öppnas
Till ordförande för mötet valdes Eddie Nilsson som hälsade alla välkomna till
styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av justerare
Eddie Nilsson och Mariusz Narozny valdes att justera protokollet.
§3. Fasställande av dagordning
Eddie fastställde dagordningen i sitt ursprungliga skick.
§4. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut tidigare och gicks igenom.
§5. Information från avdelningen
Bra information angående regelverk och riktlinjer som gäller från 20160315 arrangerades
nyligen SSRK Västra . Info ligger på hemsidan.
Det åligger varje tävlande att vara upplyst i regelverket. (Kanske något att bifoga i PM
inför tävlingar.)
Proven för året är i det närmaste klart.
§6. Skrivelse
Inga skrivelse.
§7. Rapporter
Inga rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
Läger med Sofia Larsson och Jens Palmqvist hölls i Koholma19-20 mars, med 8 stycken
nöjda deltagare. Varav 4 stycken från sektionen.
Den mycket goda maten subventionerades av sektionen.
Kollar upp möjligheterna inför hösten att ta in ännu en extern tränare till ny kurs/läger.
Eller använda sektionens egna kunniga för en grupp nybörjare.
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§9. Ekonomi
Kassören meddelat att ekonomin fortsatt god.
§10. Samträning
Kvarvarande datum för vårens samträning: 5/4 kl 18, 26/4 kl 18
Höstens uppstart/ kickoff 20 aug.
§11. Manus till Apportören
Manus till Apportören sammanställs av Marika och vidarebefordras till Västras
sekreterare via mail. Nästa manusstopp 15 april. Kommande nummer kommer att
innehålla:




Samträningar hänvisas till hemsidan
WT kommer att anordnas läs på hemsidan för datum
Hemsida

§12. Övrigt
5 nov. planeras ett WT –arrangemang, med lite överraskning..
Diskuterades om möjlighet att förare kunde följa med som observatör på jakt för de som
ej har fått den erfarenheten, detta kommer vidare att undersökas.
§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte 28/6
Vid Protokollet:
Maria Karlsson
Sekreterare (Ställföreträdande)

Justeras:

Eddie Nilsson

Mariusz Narozny

