Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20170628
Närvarande: Eddie Nilsson, Mariusz Narozny, Carina Lundeklev, Ingela Hansson, Emma
Hansen. Frånvarande: Adam Jarland
§1. Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet som hölls på Accenten
och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av justerare
Eddie Nilsson och Ingela Hansson 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
C-provdomarutbildningen kommer att bli 18-19e november i Backamo. Det diskuteras i
avdelningen att täcka avgifter och omkostnader för deltagarna. Det diskuterades även
olika sätt att ge tillbaka till avdelningens medlemmar i form av träningstillfällen,
funktionärsprov och kläder. A-prov och KKL är bokade för hösten i Varbergstrakten.
§6. Skrivelse
Ett par träningsförfrågningar har kommit in till Eddie och hänvisning har gjorts till
samträningarna.
§7. Rapporter
Inga rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
Kurshelgen för Katarina och Tomas blev lyckad och deltagarna var väldigt nöjda.
Ekonomiskt gick kurshelgen jämt ut med utgifter arvoden och inkomster.
Styrelsen får i uppdrag att fundera på nästa års aktiviteter. Förslag som kommer upp är att
lägga en kurshelg och en träningsdag för våra medlemmar. Olika instruktörer diskuteras
och vi funderar vidare på vilka instruktörer som skulle kunna användas.
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§9. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
En frysbox har köpts in. Det kommer att köpas in svartfågel i kommande vecka. Änder
fylls på när jakterna börjar. En del sålt vilt. Ammunition finns så det räcker ett tag till.
§10. Samträning
Datum för höstens samträningar: 26/8, 5/9, 19/9, 30/9, 21/10.
§11. Manus till Apportören
Manus till Apportören sammanställs av Emma och vidarebefordras till Västras
sekreterare via mail senast den 1e augusti. Kommande nummer kommer att innehålla:
·

Hänvisningar till hemsidan.

§12. Övrigt
Pia Larsson avsäger sig sitt uppdrag i styrelsen pga. redan accepterat uppdrag i JRKs
styrelse.
Höstens WT kommer att hållas 28/10.
Platser kommer kunna erbjudas för att prova på andjakt under hösten. Marre kollar upp
relevanta datum. Återkommer med mer information när det är klart.
§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie Nilsson. Nästa möte 13 september 18:30.
Återkommer om plats.
Vid Protokollet:
Emma Hansen
Sekreterare
Justeras:
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Ingela Hansson

