
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen  
Datum: 14 april 2015 
Tid: 18:30 
Plats: Åvägen 3, Mölnlycke 
§37 – 48 
 
Närvarande:  Berth Nilsson 
   Göran Lundgren 
   Eddie Nilsson 
   Biggan Elofsson 
   Ida Nilsson 
   Lena Andreasson 

Pernilla Ernst 
Anmält förhinder: Margareta Stigson 

  Eva Gilljam 
  Titti Karlström 

    
 

§37. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§38. Val av sekreterare  

PE valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§39. Val av justerare  

BE valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§40. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med några tillägg. 

 

§41. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§42. Skrivelser  

Inkommande 



v. 15 

Inbjudan SM Viltspår 2015 

v.14 

Medlemsstatistik per 2015-03-31 

v. 12 

Protokollsutdrag SKKs Ustk 2015-01-28 

v. 11 

Inbjudan till Provledarutbildning SSRK Jämtland/Härjedalen 

 

§43. Genomgång uppdragslista 

Listan gicks igenom och reviderades för vidare arbete av styrelseledamöterna. 

 

§44. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Inget att rapportera. 

b. Sekreteraren PE 

Apportören. Manus från Gbg-sektionen inkommit. Provprogram som 

tidigare. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är god. Fakturorna för Kungsbackautställningen är inte betalda 

än. Tyvärr få anmälda i år vilket resulterar i en liten belastning för 

ekonomin. 

d. Retrieveransvarig EN 

B-proven under våren är i princip fulla.  

Styrelsen vill uppmärksamma sektionerna om att domarlistor skall skickas 

till avdelningen i samband med planering för WT. Hänvisar till RoA för WT 

Retriever. 

Provledarutbildningen är genomförd och rapporterna vi fått antyder att 

den varit lyckad. 

Lag-SM  15-16 aug. Få anmälningar har inkommit till avdelningens lag. 

Tollingjaktprov ÖKL och NKL kommer att gå av stapeln under våren, 

hittills 8 anmälda. 



e. Spanielansvarig BE 

WT och WT-konferens. Styrelsen beslutar att ett minimiantal av startande 

sätts till 10 för att WT och WT-konferensen skall genomföras. 

f. Viltspårsansvarig BN 

9 spår rapporterades förra månaden. 

Till viltspårs-SM har till dags dato endast 3 anmälningar inkommit.  

g. Utställningsansvarig BN 

Utställningsansvarig MS fick tyvärr förhinder att närvara vid mötet. Hon 

har skickat rapport till styrelsen mejlledes, som ledamöterna läst. 

h. Utbildningsansvarig LA 

Kurserna som ligger på hemsidan är fulltecknade. Efterfrågan var större 

än antalet platser. 

Lena kontaktar återigen Studiefrämjandet gällande utbetalning av pengar 

för avdelningens kurser. 

i. Informationsansvarig IN 

Styrelsen beslutar att vi skapar ”Event” på avdelningens FB-sida för 

publika arrangemang, kursverksamhet. 

Användning av bilder. De bilder som är inskickade till hemsidan har 

avdelningen rätt att använda. 

 

§45. Verksamhetsplanen  

Styrelsen beslutar att BN är ansvarig för Familjedag Spaniel och Retriever 

(tidigare benämnd som Medlemsdag i VP). PE undersöker plats att vara på. 

 

§46. Övriga ärenden  

a. Funktionärsträffen  

LA (utbildning), BN (biträdande retriever), GL (vice ordf) kommer att åka. 

b. Fullmäktige 

BN, EN, MS, PE är anmälda. 

 

§47. Kommande styrelsemöte 

12 maj 18:30, Åvägen 3, Mölnlycke 

30 juni 18:30, Åvägen 3, Mölnlycke 

 



§48. Mötets avslutande  

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

Protokollförare 
 
       
Pernilla Ernst, sekreterare 
   
 
Justeras 
 
             
Berth Nilsson, ordförande   Biggan Elofsson, spanieljaktansvarig 


