SRRS Västra

PROTOKOLL

Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

SRRS V

Göteborg
Smörgatan 100

2013-02-10

14-25

År/Mötesnr

2013/1

Närvarande

Johanna Björkgård (ordförande), Louise Rosengren (vice ordförande), Ann-Sophie Lindman (sekreterare) vi telefon, Johan
Karlsson (kassör), Mikael Mattsson (suppleant)
Anmält förhinder

Thomas Radke (ledamot)

	
  

	
  
14. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomnar och förklarade mötet öppnat
15. Beslut om protokollförare
Johanna Björkgård utsågs till protokollförare
16. Beslut om justerare (ordförande + 1)
Johan Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll
17. Ekonomi
Fyllt i alla dokument för ändring av Firmatecknare samt adressändring.
Johan Karlsson kontaktar banken.
Handkassan kommer att lämnas/signas över i veckan mellan Ann-Sophie Lindman och
Johan Karlsson.
18. Anmälan till Tävlings- och Aktivitets grupper?
Tävlingsgrupp – Louise Rosengren – ansvarig från styrelsen
Joachim Bonander, har anmält sitt intresse
Aktivitetsgrupp – Mikael Mattsson - ansvarig från styrelsen
Marie Wijkander, har anmält sitt intresse
Vi fortsätter att leta/fråga fler personer till våra olika grupper för att underlätta styrelsens arbete.
Dessa grupper skall ses som ett stöd för styrelsen och rapportera till styrelsen.
19. Aktiviteter för året, vad vill och skall vi göra?
SKALL GÖRA:
- Promenader – alla i styrelsen anordnar promenader i sitt närområde. Meddelar Johanna datum för
info på hemsida samt Facebook
- Valp- och Unghundskurs – Ann-Sophie håller i detta, kommer mer info inomkort. Fått flera
intresseanmälningar via hemsidan.
- Viltspårskurs – 13-14 April (13 april – kurs,14 april - anlagsprov) Kurs - 800 sek/per hund.
Anlagsprovet - 350 sek/per hund.
Max 6 stycken hundar kan delta.
- Kurs för Tina:
20 april – Belöningsteknik
21 april – Ringträning
kl 10-16
kostnad för kursen – 1950 sek, för bägge dagarna.
lunch/fika ingår i priset
Max antal – 8 hundar
Minst antal - ?
Louise Rosengren, kontaktperson
Louise återkommer med mera info efter att pratat med Tina
ÖNSKEMÅL:
- inofficiellutställning – i höst
- Rallylydnad kurs samt ev. inofficielltävling. Vi kollar ifall det är möjligt att genomföra i samband med
den inofficiella utställningen i höst.
- Föreläsningar – vad kan vara av intresse och vilka kontakter har vi?
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- Rundbanan i Alingsås – Mikael kollar 2 datum för detta samt pris.
- Lure Coursing – Mikael pratar med Marie Wijkander, kan vi få arrangera för RR och till vilken
kostnad?
20. Hur skall vi nå våra medlemmar
Styrelsen kommer att börja ringa alla medlemmarna i SRRS Västra.
För att informera om hemsidan och planerade aktiviteter, samt att be om mail adresser
för att lätt kunna informera alla medlemmarna våra aktiviteter/nyheter via nyhetsbrev.
21. Att göra lista för kommande tävlingar:
Viltspårsmästerskapet 1 maj
– förläng anmälan och betalning till 14 april 2013 (för att de som delar i kursen 13-14 april skall ha
möjlighet att deltaga)
- domarkostnaden per hund har ökat med 50 sek, vilket betyder att kostnaden kommer att överstiga
intäkterna. Styrelsen planerar att arrangera ett lotteri för att täcka kostnaderna.
Johan Karlsson – uppdaterar budgeten och skickar denna till ordförande för godkännande.
Utställning 9 juni
- Jaga annonsörer till katalogen.
500 sek – helsida/ 300 sek – halvsida/100 sek – ¼ sida
- Ringsekreterare kontrakt, skickas ut i veckan av Johanna Björkgård till Bea och Camilla.
- Louise Rosengren tar över som kontaktperson för utställningen (istället för John S Berg) annonsen
på hemsida samt i nästa RR–nytt, justeras med denna info.
Denna info skickas även över till TK.
- Styrelsen har beslutat att vi skall arrangera en
22. Preliminärt datum för övriga styrelsemöten:
6 april – kl 11.00 – bjud in Joachim (viltspårsmästerskapet)
5 maj – kl 11.00 – utvärdering av Viltspårsmästerskapet, check av utställningen 9 juni
16 juni – kl 11.00 – utvärdering av utställning, samt planering av kommande aktiviteter.
Ordföranden ber alla i styrelsen att dubbelkolla dessa datum och återkomma med bekräftelse.
23. Utse delegater till fullmäktigemötet
Hittills har vi följande delegater: Ann-Sophie Lindman, Johanna Björkgård, Mikael Mattson,
Styrelsen skall även fråga Joachim Bonander samt fortsätta leta efter flera medlemmar som
kan deltaga vid detta möte.
24. Övrigt
Emmelie Stenman har avgått från styrelsen pågrund av hälsoskäl.
25. Mötet Avslutas

	
  
Protokoll signas av:
_________________________________

_____________________________________

Johanna Björkgård

Johan Karlsson

Ordförande

Protokolljusterare
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