
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen  
Datum: 4 februari 2015 
Tid: 18:30 
Plats: Åvägen 3, Mölnlycke  
§13 – 24 
 
Närvarande:  Berth Nilsson 
   Göran Lundgren 
   Eddie Nilsson 
   Biggan Elofsson 
   Margareta Stigson 
   Lena Andreasson 

Pernilla Ernst 
 

Anmält förhinder: Jan-Inge Glenberg 
 
   

§13. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§14. Val av sekreterare 

PE valdes att föra anteckningar under mötet. 

§15. Val av justerare 

MS valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

§16. Godkännande av dagordning 

§17. Föregående protokoll 

§18. Skrivelser 

Inkommande  

v. 5 

Korrekt mejladress till CUA 

v. 4 

Förfrågan om nya styrelseuppgifter 2015 

Uppgörelse med Royal Canin för avdelningar 

 

Inkommen skrivelse från BG Landin gällande retrieverjaktprov 

Sponsorerbjudande från PAW 



Utgående  

Unghundsderby 2016 

§19. Genomgång uppdragslista 

Listan gicks igenom och reviderades för vidare arbete av styrelseledamöterna. 

§20. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Ordförandemöte Bollebygd 21/3. BN skickar ut kallelse. 

Rollbeskrivningarna. BN sammanställer och förbereder för att sätta i varje 

ledamots styrelsepärm. 

b. Sekreteraren PE 

VB&VP klar, ledamöterna skriver under och den lämnas för tryck. PE 

ombesörjer att den skickas till revisorerna. 

c. Kassören GL 

Bokslutet avslutas i samarbete med revisorerna. 

Intäkterna från medlemsavgifterna från SSRK centralt har inte inkommit 

till avdelningen än. 

d. Retrieveransvarig EN 

Domare klara till Halmstad. Hunneberg inte klart. Arbetar med att lösa 

boende för domare och funktionärer till Hunnebergsprovet. 

Vandrarhemmet är sålt och har inte längre någon sådan verksamhet. 

Arbetsgruppen för Unghundsderbyt har haft möte och arbetet fortskrider. 

Över 100 anmälningar än så länge. Alla roller i kommittén är tillsatta. 

Endast en domare saknas i dagsläget. 

Lag-SM, intresseanmälan har publicerats på facebook och hemsidan. 

Några anmälningar har inkommit. 

e. Spanielansvarig BE 

Datum för vårens och sommarens prov är fastställda och publicerade. 

f. Viltspårsansvarig JIG 

Inga spår sedan sist. Lugnt pga snön bla. 

BN dömer SM-uttagningen som kommer att ske i maj. Anmälan till kvalet 

går ut 15 april. Information kommer på hemsidan inom kort.  

g. Utställningsansvarig MS 

11-12 april Kungsbacka, allt klart, börjar komma anmälningar. 

Gustavsberg klart. 



5 av 6 domare klara Kungsbacka 2016 

1 domare klar till Gustavsberg 2016 

h. Utbildningsansvarig LA 

Har skickat lite förfrågningar angående plats för WT-konferens spaniel, 

väntar svar. 

Försöker fortfarande få kontakt med Studiefrämjandets nya 

kontaktperson. 

SSRK prov kursen i Jönköping, flyttas med kort varsel från v. 6 till v.8. 

Avdelningens deltagare lämnar återbud pga förhinder. Styrelsen beslutar 

att vi ordnar en egen utbildning, återkommer med tid och plats. 

GL visar förslag på Styrelsepärm. GL EN åtar sig att skriva ut. 

Provledarutbildning kommer att hållas 28-29 mars på Alebäckens gård i 

Skaratrakten. De som redan gått provledarutbildning men ej är 

certifierade går endast lördagen för att göra certifiering. 

i. Informationsansvarig PE 

Styrelsen har påbörjat arbetsprocessen att ta fram en ny hemsida för 

avdelningen. 

§21. Årsmötet 2015 

VB&VP är klara. Ekonomihandlingarna kommer efter att sektionerna haft sina 

årsmöten. 

§22. Övriga ärenden 

a. Skaraborgssektionen 

MS berättar att det finns ett intresse hos medlemmarna i Skaraborg att eventuellt 

bilda en egen sektion. Styrelsen diskuterar frågan. En tanke är att; för att det ska 

fungera bör rasklubbarna tona ner sin verksamhet för att ge utrymme till 

sektionen. GL tittar på ett medlemsunderlag. Vi avvaktar till efter rasklubbarnas 

årsmöten. 

§23. Kommande styrelsemöte 

7 mars 10:00 Klangfärgsgatan 13, Västra Frölunda 

§24. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 



       
Pernilla Ernst, sekreterare 
   
 
Justeras 
 
             
Berth Nilsson, ordförande   Margareta Stigson, utställningsansvarig 


