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Styrelsemöte
§ 50

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 51

Godkännande av dagordning

Förslaget till Dagordning godkändes
§ 52

Val av Justerare

En justerare valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 53

Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 24 mars (konstituerande) samt 6 maj gicks igenom. Man
fann att en formulering behövde korrigeras.
Styrelsen beslöt att protokollen, efter korrigeringen, kan läggas till handlingarna.
§ 54
-

-

-

Rapporter

Avdelningskassören rapporterade att ekonomin ser god ut och ber att få
återkomma under punkten Unghundsderby 2013
Jaktprovsansvarig rapporterade att reaktionerna efter Hedemoraprovet 25 maj varit
positiva och att WT i Bodarna i augusti nu är fulltecknat. Jaktprovssäsongen är i
fullgång. Provledarutbildningen är på G och Hs skickar utbildningsmaterialet till de
två domare som håller i utbildningen i Dalarna. Vi har tre medlemmar från Sektion
Södra som genomgått utbildning i SSRK-Prov och dessa tre kommer vid behov att
fungera som ”bollplank” för resten av Avdelningen.
Viltspårskommittén lät hälsa att allt rullar på enl. planerna.
Utbildningsansvarig informerade om att, som ett led i att uppmärksamma våra
aktiva Instruktörer, kommer avdelningen att arrangera en dag med Lerduveskytte
tillsammans med Studiefrämjandet. Troligen ngn gång i september.
Utställningskommittén informerade om att arbetet med Utställningen flyter på budget håller på att tas fram, återstår att engagera funktionärer och man tittar över
frågan om boende för domarna.

Styrelsen beslöt att notera informationen
§ 55

Rapport från Fullmäktige 25-26 maj 2013

Ordförande och vice ordförande, som deltog i årets Fullmäktige, kunde rapportera att
det varit ett lugnt fullmäktige och att det avlöpte enligt valberedningens förslag.
Styrelsen beslöt att notera informationen
§ 56

Rapport från Unghundsderby 2013.

Avdelningens kassör rapporterade att resultatet från Unghundsderbyt ser positivt ut.
Derbyts provledare, fick en stor eloge för ett synnerligen gott arbete. Provet var mycket
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välordnat och responsen från deltagarna var alltigenom mycket positiv. Det
anmälningssystem som provledaren tagit fram visade sig vara mycket smidigt, med
stor flexibilitet. Med tanke på erfarenheterna från WT i Sången/ Unghundsderbyt 2013,
har provledningen ställt sig positiva till tanken att ev. arrangera ett IWT framgent.
Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till ett ev. framtida arrangerande av IWT.
§ 57

Ärenden som rör Falun/Borlängeområdet/ rapporter

Träningsdagen för funktionärer som varit aktiva under 2012 har genomförts och var
mycket uppskattad.
Styrelsen beslöt att notera informationen.
§ 58

Ärenden som rör Siljansområdet/ rapporter

Förelåg ingen rapport från Siljan.
§ 59

Valberedning 2014

En valberedning för 2014 behöver tillsättas. En sammankallande och ytterligare två
personer behövs. Framhålls vikten av att hitta representanter från hela vårt område.
Styrelsen beslöt att se över frågan, som bordläggs till nästa möte.
§ 60

Nytt till Hemsidan

Webbmaster informerade om att han har börjat ta över arbetet med Hemsidan och bl.a.
har kostnadsbiten börjar klarna. Fram till nu har hemsidan distribuerats från tidigare
webbmasters firma, som har skickat en faktura till Dalaavdelningen för kostnaden av
”Webbhotellet”. Nya webbmastern kommer att se till att SSRK får ett konto, som han
sedan styr över. Frågan om ett avtal med webbmaster gällande Webbmasteransvaret
diskuterades. En nyhet på Hemsidan är Nyhetsbrevet via mail, som våra medlemmar
kan prenumerera på.
Styrelsen beslöt att uppdra åt webbmaster att jobba vidare med Hemsidan och en
lösning på var hemsidan ska vara placerad.
§ 61

Skrivelser

Inga ny skrivelser förelåg.
§ 62

Manusstopp till Apportören

Den 23 juli vill avd.sekreteraren få in material till Apportören, både från sektioner och
kommittéer och övriga ledamöter.
Styrelsen beslöt att notera informationen
§ 63

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade kort angående Hs utskick gällande nya Domaraspiranter.
Styrelsen beslöt att avd.sekreteraren skickar ut deras brev ytterligare en gång till till
samtliga ledamöter.
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Nästa möte

Nästa möte blir den 9 september kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler i Falun
§ 65

Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

