SSRK Örnsköldsvik medlemsmöte 150423

Minnesanteckningar
Annica hälsade alla välkommen till Örnsköldsviksektionens medlemsmöte.
Sektionen bjöd alla närvarande på mat.
Lisa informerade om att det är få anmälda till vårens kurser men att det kommer att bli
kombinerad valp och vardagslydnadskurs.
Retrieverkurs kommer att bli om vi får tag på instruktör.
Höstens kurser kommer det information om på hemsidan.
Utställnings- och Handlerträning kommer att ske 9 maj med Linda Näslund som
instruktör. Sista anmälningsdag är 1 maj.
Therese informerade om att viltspår kommer att kunna ske beroende på tillgång till
domare.
Uttagning till viltspår-SM kommer att ske i Trehörningsjö 13 juni och mer information
kommer på hemsidan inom kort.
Margot informerade om Officiella Utställningen som i år är lördagen den 25 juli på
Dekarsögården. Det behövs funktionärer till att ställa i ordning på fredagen, insläpp,
parkering, kaffekokning m.m. på utställningsdagen. Dagen kommer att avslutas med
en jubileumsmiddag där alla är välkommen att anmäla sig till.
Inofficiell utställning planeras vara 17 oktober.
Annica informerade om att avdelningen planerar att arrangera ett spanielarrangemang
och att sektionen inte vill konkurrera utan medverka till att detta arrangemang blir av.
Mer information kommer när allt är klart.
Annica informerade om att det finns chans att vara med på en retrieverträning
torsdagen den 14 maj. En grupp för nybörjarklass och en grupp för öppenklass.
Annica informerade om att trots upprop till retrievermedlemmar i utskicket till detta
möte så har ingen nappat på att ansvara för provet. Styrelsen har fattat beslut att om
ingen i sektionen visar intresse att ansvara för provet kommer vi att lämna över provet
till avdelningen för vidare beslut om att ställa in eller köra det i avdelningens regi.
Margareta informerade att vi bytt namn på vår working test till Poängjakt och det
kommer att gå av stapeln lördagen den 30 maj i Bredånger. 5 stationer och det är både
för spaniel och retriever. Funktionärer och skyttar behövs.
Annica informerar om träningarna som är kl. 18.30 måndagar på Bilprovningen,
onsdagar i Bredånger och torsdagar på JÄBO-stugan. Egen träning men där vi kan ta
hjälp av varandra.
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Avdelningen behöver hjälp med funktionärer till Höga Kusten Game Fair 27-28 juni.
Är det någon som kan tänka sig att hjälpa till så prata med Annica.
Annica informerade om att det åter finns en motion på fullmäktige om att upplösa
SSRK. Hur blir det då för oss i framtiden? Vi inväntar vad som händer på fullmäktige
och informerar på hemsidan så snart vi vet något.
Annica tackade alla för visat intresse och ett nytt medlemsmöte kommer ev. till hösten.

