Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20180322
Närvarande: Eddie Nilsson, Mariusz Narozny, Adam Jarland, Carina Lundeklev, Ingela
Hansson, Emma Hansen
Ej närvarande: Lars Bengtsson
§1. Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet, särskilt de nya
medlemmarna och förklarade mötet öppnat. Tack till Carina och Accenten 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. Träningsdagen, Wt och
Jakthundens dag i Åkulla behöver diskuteras.
§4. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut tidigare och kunde läggas till handlingarna.
§5. Information från avdelningen
Ordförande informerar om omorganisation i avdelningen från årsmötet med bland annat
ny sekreterare. Kommisarieutbildning i avdelningen 21/3. Funktionärsträff 14-15/4 i
Stockholm.
§6. Skrivelse
Inga inkomna skrivelser.
§7. Rapporter
Inga inkomna rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
Träningsdagen kommer hållas den 7/4 i halmstadtrakten. Halmstads gamla
brukshundklubb diskuteras som eventuell plats att hålla till. Eddie undersöker
möjligheten med kommunen. Vi kommer annonsera träningsdagen på hemsidan och på
Facebook.
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§9. Ekonomi
Kassören redovisade bokföring för året så här långt. Ekonomin är fortsatt god. Nya
dummisar är inköpta och även frysbox. Åror och flytvästar samt hemsidan ammunition
ska betalas inom det närmsta.
Finns gott om änder, kråkor och kaniner. Duvor är på gång in. Vitfågel behövs.
§10. Samträning
Kvarvarande datum 2/5 18.00.
Datumen finns på Facebook och hemsidan. Carina håller i kvällen.
Det har varit ett stort deltagande på samträningarna och det verkar som om det har
uppskattats att ha teman på samträningarna. Något vi kommer fortsätta med.
§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
Wt

§12. Övrigt
Vi har tackat ja till att närvara vid Jakthundens dag i Åkulla den 22/4 för att visa vår
verksamhet och lite på vad man kan göra med en apportör. Möjlighet för gästerna att
prova på apportering. Vi kommer ställa frågan till våra medlemmar om någon är
intresserad av att stå där. Eventuellt kommer Eddie och Adam närvara.
WT 19/5 diskuteras. Vi pratar om vart vi ska vara och kommer fram till att Susegården är
en lämplig plats. Eddie pratar med dem för att se om vi kan vara där. Vi har varit i
kontakt med en hel del domare och många är upptaga. Vi diskuterar att ta hit certifierade
domare så att det finns möjlighet att göra sina tjänstgöringar till diplomerade Wt-domare.
Vi letar vidare efter domare.
Diskussion om att försöka skriva en motion om avskaffandet av tidningen Apportören
förs. Eller göra den frivillig eller nätbaserad. Vi undersöker närmre.
Vi för även diskussion om vidareutbildning av funktionärer. Vi diskuterar om det kanske
hade varit bra med möjlighet till regelrevidering vart annat år i samband med fullmäktige.
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Eddie tar med sig detta till avdelningens styrelsemöte och även till funktionärsträffen den
14-15/4.

§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N.
Nästa möte onsdag 28e juni kl. 18:30 och återkommer med plats.
Vid Protokollet:
Emma Hansen

Justeras:

Eddie Nilsson

Carina Lundeklev

