Mötesprotokoll styrelsemöte 2 SSRK Norrbotten 2020-05-12
Mötets öppnande
Ordförande Anna öppnar mötet
§11

Anmälan av övriga frågor
Inga frågor

§12

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns av möte

§13

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Ingrid justerar

§14

Föregående protokoll avdelning samt sektioner
Konstituerande protokoll

§15

Inkomna skrivelser och remisser
Jägarförbundets enkät, ska besvaras av medlemmarna individuellt.
Vi lägger ut den på Facebook

§16

Utgående skrivelser och uppdrag
Jägarförbundets enkät
Avtalet om stora kollen och snabb kollen

§17

Rapport ordförande
Info om Flatmästerskapet
Det största rasmästerskapet inom rasen är inställt och Värmland kommer istället att
hålla i mästerskapet under 2021.
Aktiviteter för att få in pengar till avdelningen
Ekonomin är stabil inom avdelningen men det kan vara bra att hålla mindre aktiviteter.
Vi ser hur samhällsläget ser ut under hösten

§18

Rapport vice ordförande
Inget att rapportera

§19

Rapport kassör
164 000 i kassan, vi ligger just nu på plus minus noll.
Bodenutställningen är ett plusresultat detta år

§20

Rapport sekreterare
Inget att rapportera

§21

Rapport viltspårssekreterare
Rörliga prov hålls under sommaren

§22

Rapport utbildningssekreterare
Inget att rapportera

§23

Rapport jaktprovssekreterare spaniel
Preliminärt kommer en provhelg under hösten men det beror på det rådande
samhällsläget om det går att få ett prov att bära sig ekonomiskt och få ihop deltagare.
Spanielprovssekreteraren återkommer om det. Vi tittar på om det eventuellt går att
anordna några andra aktiviteter på spanielsidan under hösten.

§24

Rapport jaktprovssekreterare retriever
Vi avvaktar det rådande samhällsläget för att se om proven i Norrbotten kommer att
kunna genomföras på grund av restriktionerna från SKK. Beslut kommer att tas efter
den 31/5. Eventuell höjning av anmälningsavgifterna bestäms av arrangerande
sektion.

§25

Rapport jaktprovssekreterare tolling
Ordinarie prov ansökt om till lördag 3 oktober, osäkert i nuläget om vi får genomföra
det eftersom de flesta startande brukar vara från Västerbotten (annan region)

§26

Rapport exteriöransvarig
Årets utställningar är inställda på grund av samhällsläget.
Utställningen i april 2021 är flyttad till Boden på Piteåsektionens egen begäran
2022 är domarna klara till Boden utställningen.
Till Piteå är inte alla klara ännu men på gång. Eventuellt kan denna utställning flyttas
till Haparanda eftersom det är en dubbelutställning i Haparanda/Tornio samma helg.
Detta görs i samråd med Piteåsektionen.

§27

Övriga frågor
Inga frågor anmälda

§28

Nästa möte
Tisdag 9/6 klockan 19.00

§29

Sammanfattning mötet
Sekreteraren sammanfattade mötesprotokollet

§30

Mötets avslutande

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

Ordförande:

Sekreterare:

Anna Vikström

Tina Siikavaara

Justerare:

Ingrid Grundström

