Styrelsemöte 181022
Närvarande: Elisabeth, Sara, Maria, Kerstin, Birgitta och Mia
§50. Mötet öppnades
§51. Dagordningen godkändes
§52. Kerstin och Maria justerar protokollet
§53. Förefående protokoll upplästes- inga kommentarer till det
§54. Inkommande post: En medlem har bytt till Gävle/ Dala. Vi har fått några nya medlemmar
Fredrik och Susanne Vibäck och Agnes Jansson.
§55. Ingen utgående post
§56. Ekonomi: Ingen uppgift
§57. Utförda aktiviteter: Spanielkul i Enköping - i augusti. Prova-på-dag i Gyllerboda- Vetrinär
Susi Averhed kom och berättade om hundens anatomi, vi provade viltspår, vatten.Och så
grillade vi medhaft och hade det trevligt. Viltspårskursen- blev inställd pga tidsbrist. Jaktkurseninställd pga inga anmälda
Kommande aktiviteter: Viltspår för nybörjare och fortsättning i Vattholmatrakten.Instruktörer är
Solveig Rosén och Hasse Pettersson. Kursen blir 5-6 ggr med start i mars/april (beroende på
barmarksläget) och för den som vill ordnas ett slutprov. I början blir det helgdagar och sedan
när det blir ljusare på kvällarna så blir det även då 3-4 tim/ gång. Kostnade är 1200 kr per
deltagare. Anmälan till styrelsen@springerupplandvastmanland.com. Frågor om upplägg av
kursen till kursledarna (Solveig 070-2950138 eller Hasse 018-350495)
Jaktkurs: Under våren kommer vi att erbjuda en kurs i lydnad/ jaktlydnad för er som är
nybörjare till mer erfarna. Vi skräddarsyr tillfällena efter varje ekipage. Under kursen kommer vi
att ge er tips om hur ni kan bygga er relation utifrån kontakt mellan er och hunden. Stadgan är
viktig under jakten varför mycket fokus läggs på den samt olika apporteringsövningar. Allt varvat
med andra övningar och aktiviteter som vi anpassar utifrån svårighetsgrad. Vi håller till i
Gyllerboda och kommer att ses söndagar mellan kl.10-13 och under 5 tillfällen. Mer info
kommer inför det blir dags att anmäla sej. Håll utkik på hemsidan! Vid frågor kontakta Maria
Dahlberg 0702-718532
Uppfödarträff: Tillsammans med Gävle/Dala för en ev.uppfödarträff i början av året. Mer info se
våran hemsida.

Till våren/ sommaren planerar vi för en utställning. Mera info se våran hemsida.
Årsmötet blir den 25 februari i Studiefrämjandets lokal "Alba" Ljusbärargatan 2 (f.d Portalgatan
2B) 3 tr i Uppsala
§58. Springertidningen - se ovan
§59. Övriga frågor. Kerstin hör med web ansvarig om vi kan byta layout
§60. Nästa möte. Prel. 5/12 med Glögg och pepparkakor
§61. Mötet avslutas.

