Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20170913
Närvarande: Eddie Nilsson, Emma Hansen, Mariusz Narozny, Carina, Lundeklev
Ej närvarnande: Adam Jarland, Ingela Hansson
§1. Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet hos Carina på
Accenten och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av justerare
Eddie Nilsson och Mariusz 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 och lades till handlingarna
§5. Information från avdelningen
Eddie var på styrelsemöte i avdelningen den 11/9 och informerar om att det blir en
provledarträff den 26e september. Det är många anmälningar till proven och därav
fullsatta med lång reservlista. Det kommer att sättas ihop en WT-kommitté med
representanter från respektive sektion för att bygga en gemensam plattform för de
workingtest som arrangeras i avdelningen. Det kommer att skickas 2 st representanter
från vår sektion.
§6. Skrivelse
Förfrågan från medlem i Smålandsavdelningen har inkommit gällande hur vi samordnar
och arrangerar våra samträningar för att få tips på att eventuellt starta upp liknande
verksamhet i Småland.
§7. Rapporter
Inga rapporter.
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§8. Utbildningsansvarig
Vi kommer att arrangera en träningsdag för medlemmarna till våren 2018 med
preliminärt datum 14e april. Mer information om plats och upplägg kommer framöver.
§9. Ekonomi
Ekonomin stabil. Inkomster via viltförsäljning. Det diskuteras att köpa in vitfågel och
duvor. Ammunition behöver köpas in. Vi kommer att göra en inventering över de
dummiesar vi har i bruk för att kunna göra en utrensning och köpa nya prov-dummiesar.
§10. Samträning
Datum finns på hemsidan och Facebook. Kvarvarande blir: 19/9, 30/9 samt 21/10 där vi
arrangerar ett WT-upplägg inför höstens WT.
§11. Manus till Apportören
Manus till Apportören sammanställs av Emma och vidarebefordras till Västras
sekreterare via mail. Kommande nummer kommer att innehålla:
•
•

Hänvisningar till hemsidan
Årsmöte

§12. Övrigt
Sektionen har erbjudit praktikanter till jakt på varmvilt. Vi har fått mycket positiva
reaktioner på detta initiativ.
WT – 28e oktober. Planering på upplägg för lagtävling och diskussion om provplats.
Eddie skickar ut förfrågan om funktionärer till B-prov och WT.
Sponsorer letas till Wt-t.
Funktionärsprov anordnas i avdelningen i Nkl, Ökl, Ekl.
Fråga kommer ställas via sociala medier om våra medlemmar saknar något eller har idéer
på vad vi ska erbjuda medlemmarna.
Årsmöte bestäms till tisdag 6 februari 2018. Tid kl 18,30. Plats meddelas senare.
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§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie Nilsson. Nästa möte 3 december.
Vid Protokollet:
Emma Hansen
Sekreterare

Justeras:

Eddie Nilsson

Mariusz Narozny

