Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20181201
Närvarande: Eddie Nilsson, Emma Hansen, Mariusz Narozny, Carina Lundeklev, Adam
Jarland, Lars Bengtsson, Helena Svensson (valberedningen), Christina Hagberg
(valberedningen)
Ej närvarnande: Ingela Hansson
§1. Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet och förklarade mötet
öppnat. Särskilt välkomna är valberedningen.
§2. Val av justerare
Eddie Nilsson och Lars Bengtsson 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
Ordförande Eddie Nilsson gav information från avdelningen och rapporterade från
senaste styrelsemötet. Det hölls en provledarträff i november och 2019 års provprogram
börjar ta form.
Under våren kommer en provledarutbildning hållas.
Årsmöte i avdelningen kommer hållas 12/3.
Det kommer bli en WT-cup till våren där sektionen kommer hålla en deltävling 19/4.
12-14/4 kommer det hållas en Mocktrialutbildning i avdelningen.
§6. Skrivelse
En skrivelse har inkommit från en av deltagarna under höstens WT i Hishult med
synpunkter på hur man kan arrangera tävlingen annorlunda för att slippa långa väntetider.
Problematiken är välkänd med många anmälda men vi tar till oss att hålla prisutdelning
efter varje avslutad klass istället för att avvakta till slutet av dagen. Anledningen till att
det blev så under tävlingsdagen var att första klassen flöt på så bra och att provledningen
därför trodde att det skulle gå fortare med övriga klasser.
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§7. Rapporter
Inga rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
En förfrågan har ställts till Trond Götterud om kurs till våren, mest troligt i mars. I första
hand för våra medlemmar. Avvaktar datum.
§9. Ekonomi
Ekonomin stabil och god. Ett litet överskott finns efter årets WT. Vi diskuterar olika sätt
att spendera pengar på att ge tillbaka till medlemmarna. Förslag som fler kurshelger, ännu
mer subventionerade kurser och träningsjakter diskuterades. Alla funderar vidare på
dessa förslag.
§10. Samträning
Datum för vårens samträningar är följande:
Uppstart med träningsdag
16/2
2/3
16/3
2/4
§11. Manus till Apportören
Manus till Apportören sammanställs av Emma och vidarebefordras till Västras
sekreterare via mail senast mitten av januari. Kommande nummer kommer att innehålla:


Hänvisningar till hemsidan och facebook

§12. Övrigt
Valberdningen gör en dragning om läget inför årsmötet. De vill gärna höra lite om vad
styrelsen önskar för kompetenser till styrelsen.
Lars Bengtsson har nu gått igenom sin domarutbildning och är från dagens datum
godkänd domare.
Vi går igenom nyttan av att dokumentera ledamöternas roller och ansvarsområden för
kommande generationer.
Styrelsen kommer be Cissi att arbeta vidare med hemsidan.
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Årsmötet i sektionen kommer att hållas 29/1 kl 19:00.
§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie. Nästa möte 29/1 kl. 18:00
Vid Protokollet:
Emma Hansen
Sekreterare

Justeras:

Eddie Nilsson

Lars Bengtsson

