
Protokoll styrelsemöte 
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum: 20 juni 2016 
Tid: 18:30 
Plats: Åvägen 3 Mölnlycke 

 
§59 – 68 
 
Närvarande:  Berth Nilsson 
   Eddie Nilsson ( per tfn på § 65 d ) 
   Margareta Stigson 
   Göran Lundgren 
   Susanne Arvidsson 
   Peter Landén 
   Bert Andersson 

Lena Andreasson    
    

Förhinder:            Ida Nilsson 
    
    
    

§59. Mötets öppnande  

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§60. Val av sekreterare 

SA valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§61. Val av justerare 

MS valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§62. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§63. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte, 2016-05-09, godkändes och lades 

till handlingarna. 

 

 



 

 

§64. Skrivelser  

Inkommande 

Enkät angående en framtida retrieverklubb 

 

  Inkommen veckopost från SSRKs kansli 

 070-069 Utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer 

 065-084 Anordna BPH för era medlemmar i sommar 

 070-070.4 Domarauktorisationer jaktprov 

 050-050 Domarauktorisationer viltspår 

 045-018 Protokollsutdrag §200 HS-möte 2016-05-14 

 075-044 Beträffande SSRKs informationsmaterial 

      050-049 Protokollsutdrag §136 HS-möte 20160422 & 23 

      010-124 Ansökan om prov hos SBK 2017 

      Medlemsstatistik per maj 2016 

      010-119.1 Protokollsutdrag SKK/Jhk nr 

010-119.1 Remiss - regler för lydnadsprov 2017-2021      

 

§65. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Testamente ligger underbevakning, originalet saknas hos juristfirman 

som håller i bouppteckningen. 

BN håller vidare kontakt. 

b. Sekreteraren SA 

Veckopost har skickats ut till alla. 

c. Kassören GL 

Kassören låter hälsa att ekonomin är fortsatt god.   

d. Retrieveransvarig EN 

WT-cupen är avslutad, resultaten ligger ute på hemsidan. 

B-proven under våren har gått bra och är avslutade. 

Saknas en domare till ett höstprov. 

9 st. har skickat in intresseanmälan till att bli diplomerad WT-domare, 

svårt att få alla krav uppfyllda. Samråd har skett med Anna-Lena 



Wendt från  Huvudstyrelsens C-provskommitté. 

Styrelsen beslutar att Pernilla Ernst, Jaana Kapuli, Patricia Benois, 

Anna-Lena Wendt, Mariusz ”Marre” Narozny, Peter Hilding, Eddie 

Nilsson, Maria Jogeland samt Berth Nilsson  får skicka in sitt CV till 

B.N som skickar det vidare till HS. 

Berth Nilsson och Eddie Nilsson deltog inte i beslutet. 

B.N har beställt domargåvor  i form av retriever och spanielmuggar 

av Katarina Eriksson. 

Styrelsen beslutar att beställa 2 nya plastbåtar. 

e. Spanielansvarig BA 

Under maj månad ordnades en funktionsträff, Mark Clifford höll i 

träningen under två dagar. 

Vattenprov ligger ute på hemsidan samt på SSRK-prov. 

Höstproven är i princip klara. 

f. Viltspårsansvarig PL 

Lugn period med anmälningar. 

Finns 4 st. SSRK domare i avdelningen. 

SM-kvalet klart i nästa vecka. 

g. Utställningsansvarig MS 

Börjat komma in anmälningar till Gustavsbergsutställningen. 

Riktlinjer behöver ses över angående omkostnader för domare vid 

utställning. 

MS justerar skrivelse för vidare befordran till Huvudstyrelsen 

h. Utbildningsansvarig LA 

Godkända SSRK- instruktörer: certifierad Lena Andreasson och 

diplomerad Anders Andreasson. 

Diskussion kring utbildningspaket för nybörjare med mål att starta 

nybörjarklass samt behov av kurser för ÖKL/ekl ekipage. 

i. Informationsansvarig BN 

Det finns 10 st nya Roll-up hos HS. Dock enligt tidigare modell. 

B.N beställer SSRK-broschyrer och kontrollerar med kansliet ang 

bilder till Roll-up. 

Styrelsen beslutar att B.A och G.L ansvarar för retriever och spaniel 

uppvisningen på Gustavsbergsutställningen den 20 augusti. 



 

§66. Övriga ärenden. 

L.A ansvar för att ta in offerter på Beach-flaggor. 

 

§67. Kommande styrelsemöte 

Telefonmöte 8 augusti 18.30 BN återkommer med information. 

Styrelsemöte 12 september 18.30 Åvägen 3 Mölnlycke. 

 

§68. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 
 
       
Susanne Arvidsson, sekreterare 
   
 
Justeras 
 
             
Berth Nilsson, ordförande Margareta Stigson, 

utställningsansvarig        
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 

 

 


