Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20160628
Närvarande: Eddie Nilsson, Mariusz Narozny, Adam Jarland, Helena Svenson, Emma
Hansen. Ej närvarande Marika Olsson, Lars Kjellgard, Maria Karlsson
§1. Mötet öppnas
Till ordförande för mötet valdes Eddie Nilsson som hälsade alla välkomna till
styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av justerare
Helena Svensson 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
SKK håller en kurs i föreningsteknik i Hässleholm 17/9 kl. 9-16 och vi undersöker om
intresse finns. Sektionen står för kursavgiften.
Intresseanmälan för utbildning av C-provsdomare har genomförts och det finns 9 st från
sektionen. CV för de anmälda kommer att samlas in till avdelningen. Utbildningen
kommer starta under hösten.
§6. Skrivelse
Inga skrivelse.
§7. Rapporter
Inga rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
Förslag på externa kurser tas upp. Ungraren Oliver är ett namn som tas upp och Lisa Falk
ett annat. Funderar vidare på dessa till nästa möte. Kommer överens om att kurs/läger
hålls till våren.
§9. Ekonomi
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Det arrangerade WTt genererade en god vinst och kassören meddelar att ekonomin
fortsatt god.
Frysarna är välfyllda med vilt men det kommer behöva köpas in ammunition inför
höstens prov och WT.
§10. Samträning
Diskussion om att vi ska anordna en träningsdag för alla de som ställt upp och hjälpt till
på våra prov och WT. Det kommer gå ut en separat inbjudan till detta evenemang. Vi
undersöker val av plats men spikar datumet 14/8
Höstens uppstart av samträningarna den 20 aug.
6/9 kl. 18:00
20/9 kl. 18:00
8/10 kl. 10:00
§11. Manus till Apportören
Manus till Apportören sammanställs av Marika och vidarebefordras till Västras
sekreterare via mail. 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 som kommer arrangeras som en lagtävling. Förutsättningarna
planeras vidare.
Möjligheten att ta med observatör på jakt har undersökts och är okej. I första hand för
medlemmar och de som hjälper till på prov och WT.
Utvärdering av vårt arrangerade WT gjordes samt diskussioner om hur vi kan spara tid
vid liknande arrangemang.
§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte 13/9
Vid Protokollet:
Emma Hansen

Sektion Halland

Justeras:

Helena Svensson

