
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen  
Datum: 12 maj 2015 
Tid: 18:30 
Plats: Åvägen 3, Mölnlycke  
§49 – 60 
 
Närvarande:  Berth Nilsson 
   Göran Lundgren 
   Eddie Nilsson 
   Biggan Elofsson 
   Ida Nilsson 
   Lena Andreasson 
   Margareta Stigson 

  Eva Gilljam 
  Pernilla Ernst 

    
§49. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§50. Val av sekreterare  

PE valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§51. Val av justerare  

EG valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§52. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§53. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§54. Skrivelser  

Inkommande 

v. 17 

Jubileumsrosetter 



Anmäl ert intresse – Nordiska viltspårmästerskapet 2015 

Auktorisationer / exteriördomare 

Förfrågan från SRD-K om ögonmaterial 

v. 18 

Disciplinnämndens beslut 16/2015 

Sök till Jakthundskommitténs SKK funktionärsstipendium 

Angående Sponsring Royal Canin 

v. 19 

Medlemsstatistik per 2015-04-31 

Remiss om policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning, jakt 

 

§55. Genomgång uppdragslista 

Listan gicks igenom och reviderades för vidare arbete av styrelseledamöterna. 

 

§56. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Unghundsderbyt – vem vill arrangera nästa år? BN har skickat ut lite 

förfrågningar men inte fått någon avdelning som har meddelat ett ja. 

b. Sekreteraren PE 

Inget att rapportera. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är god.  

d. Retrieveransvarig EN 

Vårens B-prov är genomförda, det har gått bra och proven har i stort sett 

varit fulla. 

Lag-SM – EN gör en sammanställning på de anmälda och skickar till 

styrelsen. Uttagningen bör ske inom kort. 

Unghundsderbyt har hittills 225 anmälningar. Domarna säger att de fixar 

180 hundar. Vanligt är ca 15% bortfall. Kommittén ska ha möte nästa 

vecka.  

e. Spanielansvarig BE 

Arbetet med att arrangera en träningsdag för funktionärer pågår. 

f. Viltspårsansvarig EG. 

Under 10 spår senaste månaden. Nästa månad har både cockerklubben 



och flatklubben mästerskap.  

SM-kvalet har dragit igång. (4 st anmälda.)  

g. Utställningsansvarig MS 

Kungsbackautställningen gick bra trots några incidenter.  

Arbetet med framtida utställningar pågår. 

h. Utbildningsansvarig LA 

LA tipsar om Hundpraktikan från Blå Stjärnan. 

Rapporterar från WT-konferens spaniel arrangerad av HS.  

i. Informationsansvarig IN 

Arbetet med nya hemsidan: Styrelsen är överens om att IN 

sammanställer och delegerar till övriga vilket material som behöver 

komma in. Varje verksamhetsansvarig tar ansvar för ”sin” del. 

 

§57. Verksamhetsplanen  

Familjedagen: PE har en kontakt ang. plats att vara på, kontakt är tagen men vi 

behöver specificera mer. IN sammanställer specifikationer för familjedagen för att 

vi ska kunna få förslag på kostnad. 

 

§58. Övriga ärenden  

a. Funktionärsträffen  

LA (utbildning), BN (retriever), GL (ordf./information) rapporterade från 

Funktionärsträffen. 

b. Fullmäktige 

BN, EN, MS, PE är anmälda och åker. 

 

§59. Kommande styrelsemöte 

30 juni 18:00, Åvägen 3, Mölnlycke 

12 augusti 18:30, Åvägen 3, Mölnlycke 

 

§60. Mötets avslutande  

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 



Protokollförare 
 
       
Pernilla Ernst, sekreterare 
   
 
Justeras 
 
             
Berth Nilsson, ordförande   Eva Gilljam, viltspårsansvarig 


