PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS/Västra

Mötesort

Karlstad

Mötesdatum

20150321

Starttid

11:00

År/Mötesnr

2015/01

Närvarande;

Titti Jansson(ordförande), Ulrika Larsson (vice ordförande), Helena Wassén (sekreterare), Satu Brännström(ledamot), Maria
Hjärtström(suppleant) och Malin Dybeck (suppleant).

1.

Mötets öppnande
1.1.

Val av protokollförare
Helena Wassén

1.2.

Val av protokolljusterare
Ulrika Larsson och Malin Dybeck

1.3.

Godkännande av dagordning

2.

Föregående mötesprotokoll

3.

Rapport AU
3.1.

Checklista inför Askersund.
Styrelsen hade en gemensam genomgång och avstämning av checklistan inför utställningen i
Askersund. Titti visade också tävlingsbudgeten för styrelsens kännedom.
Vid frågan om ansvarsområden så tackade Ulrika Larsson, ja till att vara dommarvärd på utställningen
i Askersund med reservation att ställa sin egen hund vilket kontrolleras med SRRS Centralas
Tävlingskommitté vid fullmäktige.
Titti presenterade även möjligheten att sälja fika vid vår egen ring i Askersund. Vi får dock inte rikta
försäljningen mot Örebro länsklubbs hundutställning som pågår parallellt.
Styrelsen planerar att ha ett möte i maj som enbart handlar om utställningen i Askersund.

4.

Bordlagda ärenden
4.1.

Profilkläder
SRRS Centrala rapporterar att de inte har några profilkläder inplanerade och att vi om vi önskar kan
planera för detta. Viktigt är dock att vi använder oss av den logotypen som finns för
riksorganisationen SRRS Västra har även färgen röd som profilfärg. Helena ser över möjligheten till
profilkläder.

5.

Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden

6.

Ekonomiärenden
6.1.

Allmän rapport.
Tävlingsbudgeten för Askersund 2015 är lagd.
Vi ombad att kassören Petra ska ha en noggrannare genomgång av vår ekonomi så att vi medvetet kan
arbeta mer för att gå plus under år 2015.

7.

Medlemsärenden
7.1.

Medlemsenkät från SRRS Centrala.
Styrlesen genom ordförande Titti har svarat att vi är positiva till enkäten.
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Satu rapporterar att vi i skrivande stund är 361 medlemmar.
8.

Aktiviteter
8.1.

Planerade.
Viltspårstävling Väne-Ryr 1 maj samt Viltspår-prova-på Göteborg 17 eller 18/4.
Vi har tre kontaktpersoner som arbetar med detta och som under året kommer vara att våra
kontaktpersoner i Göteborg med omnejd. De arrangerar i första hand Viltspårsdagen 1 maj.
I höst planerar vi för en ”prova på dag” i Viltspår i Sunne, innan jakten startar.
Askersund 8/8
Se rapport i punkt 3.1 och 6.1
BPH 30/8 är inbokat på Arvika brukshundsklubb.

8.2

Ska planeras
Prova på dag i viltspår, troligen i september.
Prova på rallylydnad en kväll i maj i Örebro och en i Karlstad, som främst riktar sig mot hundägare
som inte har prövat tidigare. Kostnaden är tänkt till 50 kr som betalas på plats där fika ingår. Förlag på
datum tas fram till nästa möte.
RR-promenader, beslut om släpp.
Vi i SRRS Västra släpper inte hundarna lösa eller uppmuntrar till detta under perioden 1 mars – 20
augusti (paragraf 16 i lagen (2007:1150) ), därför sker enbart promenader. I Karlstad tar vi promenad
9.30 och för de som vill släppa eller enbart vara med på släpp sker detta helt på eget ansvar klockan
10.15. Örebro bokar in promenader efter möjlighet.

RR-race i Örebro
Styrelsen tillsammans med Petra tar kontakt med föreningen som vi var hos senaste och ser över
möjliga datum för att arrangera ett RR-race.

9.

Övriga ärenden
Satu tog upp idéen om att gå ut och fråga efter intresset hos medlemmarna av att skapa en
aktivitetsgrupp där de bor. Titti tog på sig att gå ut med detta på Facebook, hemsidan och senare i RRnytt.

10.

Nästa styrelsemöte
10.1.

Via Skype onsdag 15/4 kl. 20.00
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11.

Mötets avslutande
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