KALLELSE
Mötesgrupp

SRRS/Västra

Mötesort

Zoom

Mötesdatum

20181022

Starttid

20:30

År/Mötesnr

2018/7

Närvarande:
Helena Wassén (ordförande), Titti Jansson (ledamot), Anki Rådman (suppleant), Helena G Österberg (ledamot) och Caroline Svensson (ledamot)
Anmält förhinder:
Hillevi Backman (suppleant), Sara-Lena Aspetorp (suppleant) och Malin Reardon (ledamot)

1. Mötets öppnande
1.1. Val av protokollförare
Helena G Österberg
1.2. Val av protokolljusterare
Caroline Svensson
1.3. Godkännande av dagordning
2. Föregående mötesprotokoll
3. Rapport AU/TK
Domare Askersund år 2020
Titti har fått kontakt med Bea och hon har sagt ja till Askersund 2020. Samt att hon har en till
som hon tar med. Helena W ska ta kontakt med en potentiell domare.
BISS år 2021
Vi tar kontakt med BISS domare under våren.
4. Bordlagda ärenden
4.1 Västar
Titti tog upp frågan om profilkläder på samverkansmötet med de andra lokalavdelningarna och
mötet tyckte att det vore bra om det hölls i centralt. Och att produkterna är alla av samma
profil för att representera rasen och föreningen på bästa sätt. Det mest optimala är om det
finns en sida där man går in och klicka och så görs det och skickas hem till kunden. Det vi gärna
ser är att det finns möjlighet att köpa träningsväst. Helena W tar upp det på nästa
samverkansmöte.
4.2 Medlemsbrev
Helena W tar med frågan till samverkansmötet. Hur gör de andra lokalavdelningarna?
5. Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.
6. Ekonomiärenden
De två deltagarna som hade anmält sig till ”prova på dagen” som vi fick ställa in har fått
deltagaravgiften återbetald.
7. Medlemsärenden
Inga inkomna medlemsärenden.
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8. Rapport samverkansmöte (Titti Jansson)
Srrs Norra ska arrangera BISS år 2019. De vill ha ett viltspårsmästerskap i samband med detta.
Men för att kunna delta i mästerskapet så vill de att varje lokalavdelning skickar en tävlande
från varje lokalavdelning. Vi i Srrs Västra tycker att alla lokalavdelningar ska göra på samma sätt
och att det ska ske i form av en kvaltävling. Samt att beslutet om detta behöver tas centralt om
syftet är att detta ska vara en aktivitet som sträcker sig över flera år.
9. Aktiviteter
8.1. Promenader
Rapport promenad, Arvika i oktober.
Trevlig promenad, vi gick en tur och fikade och hade ett trevligt släpp.
I Karlstad blir det troligen promenad, v.46 eller v.47.
8.2 Lydnadsträning
Titti har fått tag i Pia men hon kan inget datum i höst utan först nästa år. Vi avvaktar till
nästa år.
8.3 RR-race
Anki har försökt få tag på dem men inte fått återkoppling. Nu går säsongen mot kallare
tider så vi får avvakta till våren.
10. RR-Nytt
Vi skulle ha haft en ”Kul ihop” sist och det skickade vi in och fick ihop det i sista minuten. Men
tyvärr bekräftade redaktören att bilderna var för små och att det då inte hanns med att få in i
det aktuella numret. Vi försöker igen och att alla är ansvariga för att mejla in bra bilder på hund
och människa tillsammans till Helena.
11. Övriga ärenden
Titti har letat efter CUA utbildning, Värmlands kennelklubb har inte återkopplat. Det finns en
kurs i Göteborg 2-3 dec (eller har de skrivit fel datum så det är 1-2 december?). Vi frågar SaraLena om hon vill gå.
Helena kontaktar valberedningen för att stämma av inför nästa års arbete.
12. Nästa styrelsemöte
25 november, kl. 15:00, hos Caroline på Hammarö.
13: Mötets avslutande
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