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Styrelsemöte
§ 20

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 21

Val av Justerare

En justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 22

Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 23

Föregående protokoll

Protokoll från 2015-01-13 gicks igenom. Projektledningen för Paw of Sweden informerade om
att den som åtog sig att skaffa sponsorer till de olika rutorna vid LagSM 2015 har dragit sig ur
det arbetet. Protokollet lades därefter till handlingarna.
§ 24
-

-

-

Rapporter
Avdelningskassören hade inget nytt utöver bokslut och rambudget för 2015 att
rapportera om. Han återkommer under senare punkter.
Jaktprovsansvarig hade heller inget nytt att rapportera om.
Viltspårsansvarig rapporterade från ett möte man haft med viltspårdomare och
kommissarier. Hon berättade att en händelse ute i skogen under ett viltspårsprov, då en
person hade blivit sjuk och ramlat ihop, föranleder oss att vid alla våra arrangemang, se
till att ha en plan för hur sådana här händelser ska tas om hand. Vidare informerade hon
om att man fått problem med att det kommit dopade hundar till start på spårprov.
Mötet hade också diskuterat och varit kritiska till Hs viltspårinstruktörsutbildning.
Styrelsen konstaterade att ett ”första-hjälpen-kit” bör finnas med vid våra
arrangemang. Vidare konstaterade man att funderingarna kring viltspårinstruktörernas
utbildning tas med till funktionärsträffen i april.
Utbildningsansvarig berättade att våra kurser fylls på bra och att fler kurser snart
kommer att läggas ut på hemsidan. Hon konstaterade att i de fall vi delar kurserna med
ngn annan hundorganisation kommer även ansvar och intäkter att delas. T.ex. är ett
samarbete inlett med Flatklubben, Springer Spanielklubben och med
Brukshundsklubben i Falun.
Utställningsansvarig meddelade att det ännu inte tillkommit ngn mer person till
utställningskommittén. Hon berättade också att hon har anmält sig till ett seminarium
för domar- och utställningsansvariga som SKK bjudit in till.
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Ekonomiskt bokslut

Avdelningskassören informerade om att Revisorerna är klara med både avdelningens och våra
sektioners räkenskaper och alla boksluten är nu godkända. Dessa har visat ett mycket positivt
resultat.
§ 26

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelsen för år 2014 är färdig och skickad till revisorerna (förutom sista sidan
med underskrifter). Alla närvarande ledamöter undertecknar dokumentet ikväll. Helena får
göra sitt undertecknande i efterhand. Så fort detta är gjort skickar avd.sekr. en kopia till
revisorerna.
Man diskuterade huruvida sektion Siljan är vilande eller upplöst.
Styrelsen beslöt att sektion Siljan upplöses och att deras tillgångar på bankgirot fryses för fem
år (per bokslut 2012).
§ 27

Verksamhetsplan för 2015 inkl prel. budget

Avdelningssekreteraren presenterade ett utkast till Verksamhetsplan inkl. rambudget för 2015.
Mötet diskuterade innehållet och man enades om en något annorlunda layout jämfört med
förslaget.
Styrelsen beslöt att göra en samlad presentation av budget på sista sidan.
§ 28

Årsmötet 22 mars 2015

Avdelningssekreteraren informerade om att Sveden är bokat, både cafeterian och ridhuset.
Hon konstaterade också att Dalahästar till årets championatshundar finns hemma.
Styrelsen uppdrog åt avdelningssekreteraren att fortsätta planera och beställa förtäring och
blommor till årsmötet. Styrelsen beslöt vidare att boka cafeterian kl. 14-17 för årsmöte och
konstituerande sammanträde och att boka ridhuset kl. 16.30-18.00 för den efterföljande
hundaktiviteten.
§ 29

25-årsjubileum

Inget nytt har framkommit i planeringen av ett jubileumsfirande och styrelsen ber att få
återkomma i ärendet.
§ 30

Frågor som rör Falun/Borlängeområdet

Ingen rapport förelåg till dagens möte.
§ 31

Hemsidan

Webbmaster berättade att han gjort en del förändringar på Hemsidan. Under Arkivfliken hittar
man nu tidigare inlägg från Hemsidan. Under fliken Styrelsen hittar man nu våra protokoll
(anonymiserade).
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Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit, förutom veckobreven från SSRK Hs. De innehöll bl.a. en inbjudan
till årets Fullmäktigemöt i maj, men beslut om vem som representerar Dalarna tas efter
årsmötet.
§ 33

Apportören

Manusstop för kommande Apportören är 15 april 2015 och avdelningssekreteraren påminner
om att hon vill ha in textmanus senast den 10 april 2015.
§ 34

Övriga frågor

Mötet konstaterade att vi inför nästa verksamhetsår behöver se över behörigheterna på t.ex.
Facebook. Webbmaster berättade vidare att det hittills inte är ngt jättestort inflöde av
anmälningar från Dalarna att ingå i en LagSM-uttagning (3 st till dags dato).
§ 35

Nästa möte

Nästa möte blir den 2 mars i Studiefrämjandets lokaler i Falun.

§ 36

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion.

