
Protokoll styrelsemöte 

SSRK Västra avdelningen
Datum: 16 januari 2016
Tid: 10:00
Plats: Åvägen 3, Mölnlycke 

§1 – 12

Närvarande: Berth Nilsson 
Göran Lundgren §7-12
Eddie Nilsson
Biggan Elofsson
Ida Nilsson §1-§8abcdei
Pernilla Ernst
Margareta Stigson

Förhinder: Eva Gilljam
Lena Andreasson

§1. Mötets öppnande

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av sekreterare

PE valdes att föra anteckningar under mötet.

§3. Val av justerare

EN valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med undantag för ett ärende ang. inkomna 

synpunkter från Brukshundklubb, hamnar under §134 Övriga ärenden.

§5. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6. Skrivelser

Inkommande 

SSRK Förtjänsttecken, uppdatering och hantering



Genomförande av officiella prov

Utbetalning av medlemsavgift 2015

Utbildning i SSRK Prov

Nya styrelser 2016

Medlemsstatistik per 2015-12-31

SKKs jakthundspolicy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt

§7. Genomgång uppdragslista

Listan gicks igenom och reviderades för vidare arbete av 

styrelseledamöterna.

§8. Rapporter

a. Ordföranden BN

Inget att rapportera.

b. Sekreteraren PE

Jobbat vidare med kommittén till Familjedagen. Förhandlingar om 

plats pågår. Datum skall spikas, förslaget är 21-22 maj.

c. Kassören GL

Ekonomin är fortsatt god. Diskuterar hur pengarna kan användas för 

att gynna medlemmarna. Investeringsförslag till kassören.

d. Retrieveransvarig EN

Styrelsen beslutar att bidra med 3000 kr vardera till WT-arrangörerna i

Borås och Skaraborg, som skall gå till aktivitet för funktionärerna.

Datum för WT-cupen är klara: Borås 10 april, Göteborg 14-15 maj, 

Skaraborg 28 maj, Halmstad prel. 19 juni.

WT-domarkonferens 13 mars GMBK, för arrangörer och domare.

Följande B-prov klara:

NKL ÖKL 23-24 apr Alingsås och Skaraborg, Sune Nilsson dömer.

NKL ÖKL 30/4-1/5 Halmstad, Bitte Sjöblom dömer.

Information om särskilda prov ihop med rasklubbarna kommer senare.

Viltfrysen är flyttad till Kode. 

e. Spanielansvarig BE

Planerar att delta på Jakthundens dag i Varberg i samarbete med JIS.

Preliminärt datum för funktionärsträff 28-29 maj. Vid mån av plats 

erbjuds övriga medlemmar att delta för en låg kostnad.

f. Viltspårsansvarig EG

Viltspåransvarig EG kunde inte närvara idag. BN har information om 



att 4 st spår är genomförda i december. Diskuterar om huruvida det är

problem med anmälningsformuläret för viltspåren, på liknande sätt 

som med utställningarna. 

g. Utställningsansvarig MS

Problemet med anmälningsformuläret närmar sig förhoppningsvis en 

lösning genom att det flyttas till en extern webbsida.

Av hälsoskäl har vi en domare som saknas till 

Kungsbackautställningen 9-10 april.

h. Utbildningsansvarig LA

Utbildningsansvarig LA kunde inte närvara idag.

i. Informationsansvarig IN

Styrelsen diskuterar genomförandet och montern under My Dog.

§9. Årsmöte

Styrelsen beslutar att bjuda medlemmarna på kaffe och smörgåstårta kl 14:30

innan årsmötet. OBS! Föranmälan för detta krävs för att vi skall kunna 

beräkna åtgången. Anmälan till kassor@ssrkvastra.se senast 6/3.

Motionen från SSRK Göteborgsavdelningen. Styrelsen formulerar svar på 

motionen.

MS trycker upp Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan till årsmötet.

Lokal är bokad och klar för årsmötet. Brukshundklubben 

Göteborgsavdelningen, Kallebäck.

§10. Övriga ärenden

På förekommen anledning; diskussion kring hundträning ute i markerna. 

Påminnelse om att det inte är tillåtet utan markägares/jakträttsinnehavares 

tillstånd.

§11. Kommande styrelsemöte

12 mars 12:00, Brukshundklubben Gbg-avdelningen Kallebäck

Finns det behov av ytterligare möte innan årsmötet tar vi ett telefonmöte.

§12. Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat.

mailto:kassor@ssrkvastra.se


Protokollförare

                                                           
Pernilla Ernst, sekreterare

Justeras

                                                                                                                          
Berth Nilsson, ordförande Eddie Nilsson, retrieverjaktansvarig


	Protokoll styrelsemöte
	SSRK Västra avdelningen Datum: 16 januari 2016 Tid: 10:00 Plats: Åvägen 3, Mölnlycke


