Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20180628
Närvarande: Eddie Nilsson, Emma Hansen, Mariusz Narozny, Carina Lundeklev, Adam
Jarland, Ingela Hansson
Ej närvarnande: Lasse Bengtsson
§1. Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet på Halmstad flygplats
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 och lades till handlingarna.
§5. Information från avdelningen
Diskussion kring konkurrerande verksamhet. Avdelningen följer utvecklingen för
användandet av funktionärer etc.
Diskuteras B-provsmästerskap inom SSRK. Östra avdelningen anordnar arrangemanget
2019.
3 KKL under hösten på Anneberg med 6 hundar per prov. 1 EKL A-prov under hösten på
Anneberg.
Intresse finns om vi skulle kunna anordna något mer A-prov EKL i avdelningen.
§6. Skrivelse
Inga skrivelser.
§7. Rapporter
Inga rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
Träningsdagen i våras 7/4 var populär och hade stor uppslutning. Ett lyckat arrangemang.
Dagen bestod av stationer med olika upplägg med en ansvarig från styrelsen på
respektive station där deltagarna fick pröva sina hundar på olika sätt. B-prov, WT-station
samt det danska bruksprövet. Träningen avslutades med grillning.
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Det diskuteras instruktör till våren 2019 och kontakt har tagits med Trond Gjötterud. Vi
kollar upp detta närmre. Det diskuteras även om vi istället ska ha en träningsdag likt den i
våras, alternativt en kombination av båda.
§9. Ekonomi
Ekonomin stabil och god. Ett litet överskott finns efter vårens WT. Alla fakturor är
betalda. Vi behöver köpa skott.
§10. Samträning
Datum för höstens samträningar är följande:
Uppstart med träningsdag
söndag 26/8 kl. 10.00
tisdag 4/9 kl. 18.00
tisdag 18/9 kl. 18.00
lördag 6/10 kl. 10.00
§11. Manus till Apportören
Manus till Apportören sammanställs av Emma och vidarebefordras till Västras
sekreterare via mail senast 1/8. Kommande nummer kommer att innehålla:


Hänvisningar till hemsidan och facebook

§12. Övrigt
Avdelningen överens om att skriva motioner för avskaffande av Apportören och
möjlighet till regelrevidering vart annat år.
Hemsidan diskuteras. Innehåll, uppdateringar och möjligheten att förnya innehåll och
upplägg. Vi ber Cissi Brushed att titta närmre på detta som sakkunnig.
Marre har genomgått sin elevtjänstgöring och kommer bli godkänd diplomerad wtdomare.
B-prov 20-21/10.
WT – 3/11. Funderar på plats för arrangemanget.
Eddie skickar ut förfrågan om funktionärer till B-prov och WT.
Sponsorer letas till Wt-t.
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§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie. Nästa möte 2 december.
Vid Protokollet:
Emma Hansen
Sekreterare

Justeras:

Eddie Nilsson

Ingela Hansson

