Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20170321
Närvarande: Eddie Nilsson, Mariusz Narozny, Adam Jarland, Pia Larsson, Carina
Lundeklev, Ingela Hansson, Emma Hansen
§1. Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet, särskilt de nya
medlemmarna och förklarade mötet öppnat. Tack till Pia för mötesplatsen.
§2. Val av justerare
Eddie Nilsson och Carina Lundeklev valdes att justera protokollet.
§3. Fasställande av dagordning
Ordföranden fastställde dagordningen i sitt ursprungliga skick. Kurshelgen, WT och Bprovet behöver diskuteras. Uppdatering av hemsidan.
§4. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut tidigare och kunde läggas till handlingarna.
§5. Information från avdelningen
SKK kurs ”Vård i det vilda”. Om någon är intresserad finns det för påseende och länkat
via hemsidan och Facebook.
Ordföranden informerar om omorganisation i avdelningen från årsmötet. C-provs
domarutbildning blir inom avdelningen i november 2017. Intresserade anmäler intresse
till styrelsen.
§6. Skrivelse
Inga inkomna skrivelser.
§7. Rapporter
Inga inkomna rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
Kurshelg 1-2 april på Alvhaga, instruktörer Katarina Eriksson & Tomas Larsson från
Kopparhults kennel. Två grupper fulla med reserver. 8 ekipage per grupp i en
nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. 2 mindre stugor och 1 stor bokade för
övernattande gäster.
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§9. Ekonomi
Kassören redovisade bokföring för året så här långt. Ekonomin är fortsatt god. Inköp av
frysbox till vilt diskuteras. En gammal frys behöver bytas ut. Marre kollar upp detta.
§10. Samträning
Kvarvarande datum 11/4 kl.18.00, 9/5 18.00.
Datumen finns på Facebook och hemsidan.
§11. Manus till Apportören
15e april nästa manusstopp.
Emma sammanställer manus till Apportören och vidarebefordrar till Västras sekreterare
via mail. Kommande nummer kommer att innehålla:
•

Hänvisningar till hemsidan

§12. Övrigt
Maria Carlsson avsäger sig uppdraget som ledamot i styrelsen pga. Personliga skäl.
Hårvilt eftersökes.
Diskussion om huruvida papperstidningen Apportören är nödvändig för utskick.
Innehållet är inte aktuellt och finns på hemsidor och sociala medier. Medlemmar bör få
en valmöjlighet att kunna avstå utskick. Tas upp högre upp i organisationen.
Förfrågan från ledningen för Apportera för livet har inkommit om vi vill anordna Scurryn
på Susegården 1-2 juli på deras 2-dagars WT. Sektionen har beslutat att hålla i scurrun
tillsammans med Jaktretrieverklubben under helgen. Funktionärer sökes till detta
evenemang. Kommer eftersökas funktioärer via Facebook och hemsidan. Intresseanmälan
till Pia.
WT 15e april på Susegården diskuteras. Vi undersöker sponsorer till evenemanget.
Domarna är klara.
Det diskuteras om Sektionen ska närvara vid Jakthundens dag i Åkulla den 23e april.
Förfrågan på Facebook om någon medlem är intresserad av att representera sektionen.
B-prov 6-7e maj i Fröböke. Funktionärer klara. Domare klar.
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Förslag om att utveckla samträningarna togs upp och diskuterades. Styrelsen funderar
vidare på detta för eventuellt uppstart 2018.
Sektionsmästerskapet tas upp och ska funderas på om det går att anordna på ett bra sätt.
§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N.
Nästa möte onsdag 28e juni preliminärt i Holm.
Vid Protokollet:
Emma Hansen

Justeras:

Eddie Nilsson

Carina Lundeklev

