SSRK DALARNA

WEBBPROTOKOLL 4/2013
(§31-49)
2013-05-06

1/3

Styrelsemöte
§ 31

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna,
särskilt nya kassören för Falun-Borlängeområdet samt nya Webbmastern.
§ 32
Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes
§ 33

Val av Justerare

En justerare valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 34

Föregående protokoll

Protokoll från mötet 2013-02-07 samt extra beslut 2013-03-01 gicks igenom.
Styrelsen beslöt att lägga protokollen till handlingarna.
§ 35
-

-

-

-

Rapporter

Avdelningskassören konstaterade att ekonomin ser bra ut.
Jaktprovsansvarig konstaterade att aktiviteterna nu sätter fart.
Unghundsderbyt har till dags dato 152 anmälda hundar. WT i Bodarna
rullar på och har tills nu fått in ett 50-tal anmälningar. Kan noteras att
intresset från norska hundägare är stort. Senare under sommaren
arrangeras A-provsträning i Älgparken, Långshyttan. Den kurs som
planerats i Älgparken, har fått ställas in p.g. a. alltför få anmälningar.
Sektion Södra arrangerar den 20 juli ett WT. Jaktprovsansvarig
informerade också om att det införts nya regler för Utländska domare.
Vid Officiella prov måste aktuella domare kollas upp hos SKK. Han
konstaterade även att Poängtävling är samma sak som C-prov.
Viltspåransvarig berättade att Grangärde arrangerar Viltspår Cup 11-12
maj och att 22 hundar är anmälda. Det är i år fem ekipage som gör upp
om att få bli Dalarnas representant till SM i viltspår. Viltspårskommittén
har inte planerat någon budget för året, utan återkommer till nästa år.
Utbildningsansvarig berättade att provledarutbildningen rullar på och att
man ska kontakta utbildningsansvarig på Hs ang. utbildningsmaterial. En
domare från Dalarna håller i Dalarnas provledarutbildning och vilka som
deltar i utbildningen bestäms av sektionernas jaktkommittéer.
Instruktörsutbildningen har tappat deltagare, nu är det bara 3 st som
fortsätter. Utgifterna för domarnas resor + arvode vid utbildningarna står
SSRK Hs för och resten täcks av avdelningen. Hon konstaterade också
att 2 st instruktörer är anmälda till Certifierings-utbildning i höst.
Utställningskommittén berättade att Springer Spanielklubben inte längre
är intresserade av ett samarbete i samband med höstens utställning. Inför
2016 planerar utställningskommittén att ansöka om en 2-dagars
utställning. Vidare planerar man arrangera utställningsträningar.
Styrelsen beslöt att notera informationen
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Rapport från funktionärsträffen 13-14 april

Det var ett lugnt och trevligt Funktionärsmöte med god stämning i de olika
grupperna.
Ordförandemötet hade fokus på orosmomentet med det sjunkande
medlemsantalet, sett över hela landet.
Jaktprovsmötet var intressant och man börjar nu titta mer och mer på
möjligheterna att förlägga A-prov även till mindre ställen, eftersom de stora
godsen kan bli för stora.
Viltspårsgruppen hade bra och konstruktiva diskussioner.
Utbildningsgruppen diskuterade vikten av att vårda sina funktionärer, något
som även avdelningsstyrelsen bör diskutera kontinuerligt. Man tog också upp
vikten av att upprätthålla auktorisationen.
Utställningsansvarig kunde berätta att deras möten hade varit bra, men
planeringen kunde varit bättre strukturerad. En Facebooks-grupp med
utställningsarrangörer bildades med syfte att skapa ett forum för
erfarenhetsutbyte och frågor.
Styrelsen beslöt att notera informationen.
§ 37

Inför Fullmäktigemötet 25-26 maj

Det konstaterades att Dalarna stödjer valberedningens förslag till ny styrelse.
Styrelsen beslöt att ordförande och vice ordförande respresenterar Dalarna
på fullmäktigemötet.
§ 38

Jaktkommitté Falun/Borlängeområdet

En person har avsagt sig fortsatt uppdrag i Jaktkommittén liksom
kommitténs kassör, som avsagt sig uppdraget. En suppleant i styrelsen, går in
som kassör för Falun/Borlänges jaktkommitté. I övrigt är kommittén som
tidigare.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§ 39

Utbildningskommitté

Den nya Utbildningskommittén består av följande personer:
Utbildningsansvarig, sammankallande
1 st från Sektion Västerbergslagen
1 st från, Goldenklubben (Siljan) och
1 st från Sektion Södra
Tollareklubben har inte anmält någon deltagare, men är välkomna att göra så.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§ 40
Arbetsordning för avdelningsstyrelsen
Arbetsordningen gicks igenom och man fann att några textändringar behövde
göras.
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Styrelsen beslöt att uppdra åt avdelningssekreteraren att föra in
korrigeringarna.
§ 41

Ärenden som berör F/B området, rapporter

Falun/Borlänge kommer att arrangera en träningsdag för funktionärer med
två välkända instruktörer.
Styrelsen beslöt att notera informationen.
§ 42

Ärenden som berör Siljansområdet, rapporter

Inga rapporter från Siljans förelåg.
§ 43

Valberedning 2014

Inget förslag förelåg.
§ 44

Nytt till Hemsidan

Ny webbmaster kommer att ta över som efter avgående webbmaster.
§ 45

Skrivelser

Inga skrivelser förelåg (förutom utskicken från HS, som redan
vidarebefordrats till styrelsens ledamöter)
§ 46

Manusstopp Apportören

Senast den 23 juli vill avdelningssekreteraren ha in material till Apportören.
Styrelsen beslöt att notera informationen.
§ 47

Övriga frågor

En fråga om hur det går för Siljan att få tag på funktionärer i år väcktes.
Styrelsen beslöt att uppdra åt avdelningsordföranden, även kassör i Siljans
Jaktkommitté, att bevaka frågan.
§ 48

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 17 juni i Studiefrämjandets lokaler i Falun.
§ 49

Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

