Protokoll från styrelsemöte SSRK Värmland

Protokoll 4/2021, Styrelsemöte
Datum:
2021-09-01 kl 18.00
Plats: Södra Fjäll, Klässbol
Närvarande: Bengt Gustafsson
Gunilla Hansson
Nils Gunnar Billinger
Mari Andersson
Andreas Ahlin
Åsa Ranung
Sandra Jonsson, suppl
Veronica Arenander, suppl
Förhinder:

Gunilla Karlström

§ 37 Mötet öppnas
Ordförande Bengt Gustafsson hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 38 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 39 Val av justerare
Gunilla Hansson utsågs till att justera dagens protokoll.
§ 40 Föregående protokoll
Protokollet från föregående sammanträde lades till handlingarna.
§ 41 Post och skrivelser
HS arbetar med möjligheten att inför ett (1) medlemskap.
Beslöts att ta upp frågan igen vid nästa sammanträde.
Åsa informerade om en enkät angående intresse för funktionärsutbildning.
Beslöts att bevaka frågan och undersöka intresset bland medlemmarna att delta i en sådan utbildning.

§ 42 Hemsidan.
Sandra informerade om arbetet med hemsidan. Det gamla abonnemanget är nu uppsagt.

§ 43 Ekonomi.
Kassören Gunilla informerade om det ekonomiska läget.

§ 44 Byta av bank
Kassören Gunilla informerade om att konton öppnats i Westra Wermlands sparbank. De konton vi har i
Nordea behålles ytterligare en tid.
§ 45 Representation.
Diskuterades representation samband med prov.
Beslutades att det ska vara möjligt att bjuda domare, provledare och kommissarien på två glas vin (eller
motsvarande) i samband med gemensam middag i anslutnings till provet.
Justerandes signatur
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§ 46 Återbetalning av startavgift vid prov.
Om strykning sker innan lottning ägt rum i samband med ett prov kan startavgiften betalas tillbaka. Om
strykning sker efter att lottning ägt rum kan startavgiften betalas tillbaka om det är möjligt att finna ersättare.
§ 47 Delegation till ordförande och kassör.
Beslutades att ordförande och kassör gemensamt kan besluta om utgifter upp till ett belopp om 3000 kr
mellan sammanträden. Sådana beslut ska rapporteras och protokollföras vid nästkommande sammanträde.
§ 48. Verksamheten
Jakt retriever.
Mari och Andreas informerade om provverksamheten som fungerat bra och uppskattats av deltagare och
domare. På förekommen anledning har en blankett har tagit fram för att användas vid rapportering av dåligt
uppförande av hundförare.
Mari informerade om att ett funktionärsprov ska arrangeras den 10/10 2021.
Beslutades att prov, på förslag av jaktkommittén, ska fastställs av avdelningens styrelse. Önskvärt är att
fastställa årets prov innan provsäsongen börjar.
Jakt Tolling
Inget att rapportera
Jakt Spaniel
Sandra informerade om att en träningsgrupp skapats och att ett vattenprov ordnats. Vidare informerade
Sandra om att ett fältprov ska arrangeras den 27 november i Strängnäs kommun.
Utställning
Inget att rapportera
Utbildning
Covid 19 har gjort det svårt att ordna kurser under året.
En kurs för dog-stewarts skall anordnas i maj 2022. I samband med kursen skall ett mock-trial arrangeras där
A-provsdomare ges tillfälle att träna på att bedöma hundar på ett A-provliknande sätt.
Vid samma tillfälle planeras också för att arrangera ett WT.
Viltspår
Inget att rapportera.
§ 49. Coronaläget.
Avdelning följer utvecklingen och iakttar de regler och rekommendationer som kommer från FHM och SSRK
huvudstyrelse.
§ 50 Övriga frågor
Anderas informerade om att han i inte står till förfogande för arbete i styrelsen efter nästa årsmöte,
Diskuterades avdelningens lager av vilt. Arbetet med att införskaffa och lagra vilt är omfattande och relativt
kostsamt.
Beslutades att avdelningens lager av vilt endast ska användas vid avdelningens egen verksamhet.
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§ 51. Nästa sammanträde
Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 9 november kl 19.00 via zoom.
§ 52 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade deltagarna för gott humör och konstruktiva bidrag.

Vid protokollet

Ordförande

___________________
Nils Gunnar Billinger

_____________________
Bengt Gustafsson

Justerare

____________________
Gunilla Hansson
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