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§37. Mötets öppnande

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§38. Val av sekreterare

SA valdes att föra anteckningar under mötet.

§39. Val av justerare

BA valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§40. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av §45.

§41. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.



§42. Skrivelser

Inkommande 

Manusstopp till Apportören 15 april 2016

Veckopost från SSRKs kansli:

Medlemsstatistik mars 2016

UT050-044 Uttagning till SM 2016

UT010-111.4 Inställt seminarium Avel – Funktionsträff 2016

Protokoll avelskommittén 15-12-10

Protokoll FB-RK 15-12-09

Protokoll FB-RK 16-01-06

Protokoll FB-RK 15-11-11

Protokoll RJK 15-12-22

Protokoll SJK 15-11-25

Protokoll UK 16-01-11

Protokoll UK/DUG 16-01-24

Protokoll UK/DUG 15-11-28

Protokoll Viltkommittén 15-10-22

Protokoll HS möte 16-02-06-07

Bilagor till HS möte 16-02-06-07

§43. Rapporter

a. Ordföranden BN

Kommer inget in från HS och avdelningsnivå, även lugnt här hemma.

b. Sekreteraren SA

Påminnelse om manusstopp på Apportören 15 april 2016. 

c. Kassören BN

Kassören låter hälsa att ekonomin är fortsatt god. Ska köpas in ny båt, partytält, 

utställningstält. Många som inte vet att man måste vara medlem i SSRK för att ställa 

ut på SSRK:s utställningar, räcker inte med att vara med i SKK. 

d. Retrieveransvarig EN

WT-konferensen som genomfördes den 13 mars 2016 hölls av Anna-Lena Wendt 

som innehöll genomgång av regelverk och bra standard för att anordna WT. Det ska 

vara ett enhetligt upplägg och enhetliga bedömningar. Längre framåt kommer det att 

stramas åt och bli ett regelverk för att bli diplomerad domare. Man måste själv 

ansöka eller bli rekommenderas att bli domare, tidigast om ett år blir det aktuellt. 



Eventuellt längre fram kommer WT  att bli en officiell gren. 

Borås är först ut i WT-cupen nu till helgen med 125 st. anmälda. 

B-proven är klara inför våren och det är lite kvar till höstens prov. Sista april ska B-

proven vara inskickade. 

Till Halmstad provet saknas det domare, eventuellt blir det danska domare.

Till Hjo saknas det en domare.

e. Spanielansvarig BA

Proven är klara, ligger ute på SSRK prov. Det finns gott om domare runt omkring 

här. Kommer bli ett WT-spaniel på jakthundensdag i Åkulla den 24 april 2016. All 

vinst går till barncancerfonden. Man kan kontakta BA om man vill träna/gå kurs med

sin spaniel/cocker. HS trycker broschyrer att ha med till Jakthundens dag i Åkulla.

f. Viltspårsansvarig PL

Rasklubben i SSRK får inte ha viltspårprov. Lättare att gå viltspår prov i taxklubben,

dreverklubben och bassetklubben. PL ska skaffa kontakter med viltspårdomare. Ska 

se över anmälningsformuläret på grund av att det inte alltid fungerar.

g. Utställningsansvarig MS

Det är 360 anmälda till kommande utställning. 

6 domare och 24 ringsekreterare är klara (+ 2 nya för söndagen då alla inte kunde två

dagar). Samarbete med Sara fungerar bra, rosetter på väg, sponsorer Royal och 

Agria. Utställningskommittén består av Lotta Larsson, Eva Sjölinder-Hansson och 

Jane Geismar hjälper till under hela helgen liksom Sara. Logi på Hotell Halland i 

Kungsbacka, domarmiddag lördag.

Anmälan är öppen till WT och det har börjat komma in anmälningar, domare klara.

B-prov Eva Arnell provledare, logi bokat för Sune och funktionärer förberedda.

Funktionärsträning på Alebäcken: Inbjudan till rasklubbarna för vidare spridning 

klar, Helena Boström bokad, resten görs efter utställningen. 

h. Utbildningsansvarig LA

LA behöver ha in namn och personnummer på hela styrelsen, för att kunna 

rapportera till Studiefrämjandet när vi anordnar något. Kan vara tex. 

Kvitton/lokalhyra /föreläsare att redovisa. 

Styrelsen beslutar godkänna att kurser och andra arrangemang som är genom SSRK 

eller genom studiefrämjandet förs in i kalendern på avdelningens hemsida.

LA letar instruktörer , GL ställer frågan att det saknas instruktörer på högre nivå för 

att hålla kurser. 



i. Informationsansvarig IN

Angående My Dog. Behöver ha en bättre monter, behöver ha en  standard hur 

SSRK:s monter skall se ut.  Diskussion om rörliga bilder, jaktligt klädd när man står 

i montern, uppvisning av våra raser. 

IN kontaktar Karin Friberg angående att ha uppvisning på mässor. 

§44. Funktionsträff och Representantskapsmötet

Ingen från avdelningen är anmäld till Representantskapsmötet.

Till Funktionsträffen åker Berth Nilsson - på HS-uppdrag, Lena Andreasson - utbildning

            och Peter Landén – viltspår

§45. Verksamhetsplan

Diskussion om Familjedagen den 21-22 maj 2016, kommer fram till att vi skjuter på 

arrangemanget. 

Diskussion om att vi ska vara med på mässor här runt omkring istället. 

Tjolöholmsslott 14-15 maj 2016  (blir för nära i tid)

            Ullared game fair 4-5 juli 2016  

Mastunga den 9 juli 2016

Kartlägga vad vi kan visa upp? Ska innehålla alla våra grenar inom vår verksamhet samt att 

man ska få prova på med egenhund. Hur skall vi marknadsföra oss, ha jaktkläder på i 

montern. 

IN tar fram ett monter exempel och kollar med tryckeri angående roalup. 

BN kollar broschyrer. 

Uppvisningar på SSRK.utställningar.

§46. Övriga ärenden

Eventinbjudningar togs upp tidigare under §43 h. 

§47. Kommande styrelsemöte

Telefonmöte 9 maj 2016 klockan 18.30

Styrelsemöte 20 juni 2016 klockan 18.30 Åvägen 3 Mölnlycke

§48. Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat



Protokollförare

                                                                 
Susanne Arvidsson, sekreterare

Justeras

                                                                                                                                
Berth Nilsson, ordförande Bert Andersson, spanielansvarig
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