Protokoll styrelsemöte 2 SSRK Norrbotten 2021-06-06
Kallade: Anna Wikström, Astrid Rendahl, Ann-Katrine Levin,
Ingrid Grundström, Lisbeth Alakangas, Sverker Bergdahl
Tina Siikavaara, Anders Wahlberg, Carina Isacson, Susanne Suomi
Ann Lidström
Deltagare: Anna Vikström, Ingrid Grundström, Lisbeth Alakangas, Susanne Suomi, Sverker
Bergdahl, Ann Lidström, Tina Siikavaara
Mötets öppnande
§8

Anmälan av övriga frågor

§9

Godkännande av dagordningen

§10

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Ann Lidström justerar protokoll, det läggs först ut på FB-gruppen

§11

Föregående protokoll från avdelning samt sektioner

§12

Info från valberedningen
Ingen info

§13

Inkomna skrivelser och remisser
Inga inkomna skrivelser

§14

Utgående skrivelser och uppdrag
Fråga till HS från SM-gruppen

§15

Rapport ordförande

-Rapport från fullmäktige
Mötet tog 6 timmar och det var smidigt att rösta och ställa frågor när det var digitalt
Det fungerade mycket bra
-Hur går vi vidare med instruktörsutbildningen?
Anna har skrivit ett mejl till sektionerna och påmint dem att jobba vidare på att få
lämpliga instruktörer. Hon har fått svar från HS att vissa undantag kan göras i meriterna, till
exempel start vid viltspårprov. Vi behöver få ihop ett antal instruktörer inom sektionerna
-Hur stöttar vi Julia i valberedningen?
Sverker tar fram medlemsunderlaget till första styrelsemötet efter sommaren
§16

Rapport vice ordförande
Exteriörbedömning, domaren flyttar till London och det är svårt att få fram en allrounddomare
nu under sommaren

§17

Rapport kassör
Oförändrad ekonomisk ställning
Vi har höga fasta avgifter när det gäller swish och plusgiro, ska vi göra något åt det?
Piteå har använt appen Team Pay på utställningar som är som en kassatjänst
Sverker kollar upp vilka alternativ som finns på olika banker

§18

Rapport sekreterare
Tina mejlar frågan om Stripe till Sverker

§19

Rapport viltspårssekreterare
SM
I samråd med HS valde vi att inte anordna SM 2021 på grund av rådande pandemi
HS stöttade oss i beslutet men beslutade sedan utan att ha dialog med NB/VB att låta
Västra anordna SM 2021. SM-gruppen kommer att träffas vecka 23 och skriva ihop en fråga
till HS sättet man valt att hantera detta på.

§20

Rapport utbildningssekreterare
FBR – Lisbeth har sammanställt en budget för planeringen med Kennel Toffedreams den
24 – 25/6. Lisbeth har klart med 5 funktionärer som ska utbilda sig på lördagen
Studiefrämjandet går in och hjälper till med kostnader
FBR – Ewokes en dag öppen och en dag för kenneln sista helgen i augusti
Funktionsbeskrivare kommer från Vännäs och beskrivningen går plus minus noll
Till hösten behöver vi hitta kennlar med andra retrieverraser till FBR-utbildningen

§21

Rapport jaktprovssekreterare spaniel
Inget att rapportera

§22

Rapport jaktprovssekreterare retriever?
Inget att rapportera

§23

Rapport jaktprovssekreterare tolling
Inget att rapportera

§24

Rapport exteriöransvarig
Se svar under §16

§25

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§26

Nästa möte
24 augusti 19.00

§27

Sammanfattning mötet
Sekreteraren sammanfattade mötet

§28

Mötets avslutande

Om du har förhinder och inte kan närvara meddela det till: Tina Siikavaara:
t.siikavaara@gmail.com

……………………………………………
Ordförande Anna Vikström

…………………………………………….
Justerare Ann Lidström

………………………………………..
Sekreterare Tina Siikavaara

