
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum: 12 augusti 2015 
Tid: 18:30 
Plats: Åvägen 3, Mölnlycke  

§73 – 85 
 
Närvarande:  Göran Lundgren 
   Eddie Nilsson 
   Biggan Elofsson 
   Lena Andreasson 
   Margareta Stigson 

  Pernilla Ernst    
 
Förhinder:  Berth Nilsson 
   Ida Nilsson 
   Eva Gilljam 
    

§73. Mötets öppnande 

Vice ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§74. Val av sekreterare 

PE valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§75. Val av justerare 

EN valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§76. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§77. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§78. Skrivelser 

Inkommande  

Skrivelse från Tollarklubben angående köp av vilt till reducerat pris för 



Tollarspecialen 2016. 

Styrelsen ställer sig positiva till att hjälpa Tollarklubben under förutsättning att vi 

får tag i tillräckligt många änder till rätt kostnad. Beslutet justerades omedelbart. 

 

Protokoll HS konstituerande möte 2015-05-24 

 

Datum för kommande möten från Kansliet 

Auktorisationer / exteriördomare 

Medlemsstatistik augusti 2015 

Protokoll Fullmäktige 2015 

Protokoll HS möte 4-5 juli 2015 

Kommittéprotokoll UB/DUG 150530 

Kommittéprotokoll UB/DUG 150627 

Påminnelse om inbjudan till kurs i Föreningsteknik från SKK 

 

v. 35 

Auktorisationer / exteriördomare 

 

v. 34 

SKKs ställningstagande rörande WDS 2019 

 

v. 33 

Medlemsstatistik per 2015-07-31 

Utställningskommitténs funktionärsstipendium 

 

§79. VU-beslut 

Ersättning lag-SM retriever. Efter mejlkonversation har VU i egenskap av 

ordförande, kassör samt sekreterare tagit beslutet att öka bidraget till 

avdelningens lag med ytterligare 3000 kr för resa och boende. Den slutliga 

summan blir alltså 6000 kr. Mötet beslutade att godkänna VU:s beslut om ökat 

stöd till Lag-SM. 

 



§80. Genomgång uppdragslista 

Listan gicks igenom och reviderades för vidare arbete av styrelseledamöterna. 

 

§81. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

BN har förhinder, vice ordförande GL inget att rapportera. 

b. Sekreteraren PE 

Deadline till Apportören har passerat, sektionernas material är 

sammanställt och inskickat. Korrekturläst och klart. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är god.  

Ekonomisk redovisning från Unghundsderbyt är inte klar än. 

d. Retrieveransvarig EN 

Hunnebergsprovet är genomfört. 

Planerar A-prov i oktober, Varberg. 

Avdelningen har ambitionen att genomföra en domarkonferens för WT-

domare. 

e. Spanielansvarig BE 

Mycket få anmälda och startande till vattenproven. 

f. Viltspårsansvarig EG 

EG kunde inte komma idag men har meddelat till styrelsen mejlledes att 

det var 5 st spår genomförda i juli. 

g. Utställningsansvarig MS 

MS redogjorde för bristerna i anmälningssystemet som ledde till väldigt 

mycket merarbete för utställningsadm. 370 hundar anmälda. PM är 

utskickat och samtidigt upplagt på hemsidan. 

h. Utbildningsansvarig LA 

Planering inför höstens kurser pågår. 

i. Informationsansvarig IN 

IN har förhinder. PE har haft genomgång av hur ledamöterna loggar in 

och uppdaterar hemsidan. Styrelsen beslutar att ha en genomgång till i 

samband med nästa styrelsemöte. 

 



§82. Verksamhetsplanen 

Familjedagen. Styrelsens mening är att det är ett alltför omfattande arbete för att 

vi ska kunna genomföra detta i år. Planerar att tillsätta en kommitté och starta 

upp arbetet inför nästa år. PE får i uppdrag att ta fram förslag på kommitté. 

 

§83. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

§84. Kommande styrelsemöte 

29 september 18:00, Åvägen 3, Mölnlycke 

4 november 18:30, Åvägen 3, Mölnlycke 

 

§85. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

       

Pernilla Ernst, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

             

Göran Lundgren, mötesordförande Eddie Nilsson, retrieverjaktansvarig 


