Styrelsemöte Springer klubben Uppland/Västmanland 2013-04-17
Närvarande: Solveig Rosén, Klas Åkervall, Siw Persson, Sara Fredriksson, Gunilla Carlson
Anmält förhinder: Kerstin N, Kristina K. Betan W
Till ordförande för mötet valdes Klas
Till sekreterare för mötet valdes Solan
§10. Klas öppnade mötet
§11. Godkännande av dagordning. Inga övriga frågor
§12. Val av justeringsman valdes Sara
§13. Föregående protokoll Godkändes
§14. Gick igenom mailen från Kerstin. Läste igenom breven från Veronica och SSRK angående
Jaktprov. Vi pratade även om förslag till nya medlemmar. Vi beslöt att HS brev är ok för oss. Solan
fick i uppdrag att kolla med Svensk Jakt Nyheter vad en rad annons kostar. Om att vi har viltspår
kurser. Även vad som skall ut på vår FB pratade vi om. Kom fram till att där skall det ut en
blänkare(aktivitet) och att man sedan besöker hemsidan.
§15. Ekonomi: Plusgiro 10 300kr. Solan tar kontakt med Eva W HS och frågar varför vi inte fått
några pengar för vattenprovet okt 2012. Tar även kontakt med Veronica F om hur det fungerar med
nr för prov. Pratade lite om resepoolen.
§16. Aktiviteter: Prova på dagen: Gunilla utsågs till PDP general, hon gör en grov planering av
dagen hur vi skall lägga upp den. Första planeringsdagen beslutades bli den 23 maj kl. 18.30 hos
Gunilla och Olle. Alla som kan skall ställa upp och komma då. Gunilla fixar något att äta. Tänk till
om du har något att ge som pris. Klubben äger en lottring vi kanske kan ha ett lotteri??
Beslut 24 augusti kl. 9.30 skall vi ha Prova På Dagen hos Klasse och Yvonne.
Vattenprov: Beslut. 14 sep hos Gunilla och Olle. Gunilla kollar domare.
Nybörjarklass B: Beslut. 5 okt hos Gunilla och Olle. Gunilla kollar domare.
§17. Springer tidningen manusstopp 1 maj. Där skall Aktiviteterna in. Prova På Dagen skall den
även stå Gärna föranmälan. För vår planering.( efter som vi bjuder på kaffe och kaka). Sedan får
Kerstin skriva till vad hon tycker passar.
§18, Inga övriga frågor
§19, Nästa möte, manusstopp till ST nr.3. Beslut. Vi behöver inget möte. Men NBK B 5 okt skall in
där också
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