
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum:   8 augusti 2016 
Tid:    18:30 
Plats:   Telefonmöte 
 

§ 69 – 79 
 
Närvarande:  Berth Nilsson BN 
   Margareta Stigson MS 
   Lena Andreasson LA 
   Göran Lundgren GL 
   Susanne Arvidsson SA 

Ida Nilsson IN 
Peter Landén PL   
    

Förhinder: Eddie Nilsson EN 
Bert Andersson BA 

    
    
    

§69. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§70. Val av sekreterare 

SA valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§71. Val av justerare 

LA valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§72. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§73. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte, 2016-06-20, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

 

 



§74. Skrivelser  

Inkommande 

 Inkommen veckopost från SSRKs kansli 

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

      065-086 SKK Play för uppfödare 

      HS-protokoll 14 maj 2016 

      HS-protokoll med bilagor 22&23 april 2016 

      Medlemsstatistik per 2016-06-30 

      060-268 Domarauktorisationer 

075-045 Svar på skrivelse beträffande SSRKs Informationspolicy 

      010-129 Inbjudan till domarkonferens i lydnad 

      075-047 Betr vaccinationsbestämmelser 

      060-267 Nordic Dog Show 

      Protokoll med bilagor HS-möte 2016-05-14 

      060-270 Tre ny exteriördomare utbildning till allrounder 

      060-269 Betr Funktionärsstipendie och Bestyrelserapport 

            090-762 Disciplinnämndens beslut 32/2016     

 015-015 Förtydliande gällande SSRKs avtal med Royal Canin 

 015-014.1 Avauktorisation jaktprovsdomare retriever 

 

 Utgående  

 Ansökan till HS om diplomerade WT:domare är inskickat av BN. 

 Skrivelse inskickad till HS angående Omkostnader för domare vid utställning. 

 

§75. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Testamentet ligger under fortsatt bevakning, Vänersborgs tingsrätt har 

tillsatt en boutredningsutredare för att se över testamentet. BN håller 

vidare kontakt. 

b. Sekreteraren SA 

Veckopost har skickats ut till alla. 

c. Kassören GL 

Kassören låter hälsa att ekonomin är fortsatt god. Plastbåtar är inte 

beställda, tänkt båt finns inte i Sverige längre. BN och IN fortsätter leta 

efter plast- eller aluminiumbåtar. Köpa in tält som rymmer ca 20 

personer inför utställning och andra aktiviteter. 



d. Retrieveransvarig (BN) 

Alla höstprov är klara och ligger på SSRK-prov. 

Dubbelprov i Hjo 10-11/9 och Halmstad 22-23/10. 

Särskilt elitprov i Nol 1/10. 

A-prov elit Varberg 29/9 

A-prov KKL Varberg 3 olika tillfällen 30/8, 6/10 och 27/20 med plats för 

3 ekipage på fm och 3 ekipage på em. Man anmäler till den dagen man 

vill starta på SSRK-prov. 

Finns ingen jaktprovskommitté för tillfället. 

Jaktprovsansvarig har avgått ur HS. 

Kommer att anordnas en provledar träff i höst inför nästa provsäsong. 

EN ansvarar för kallelse och bokning. 

Styrelsen beslutar att lägga till Helena Boström för att bli diplomerad 

WT-domare, BN skickar kompletterad anmälan till de andra som redan 

är inskickade till HS 

e. Spanielansvarig (BN) 

Vattenproven är avklarade. 

Avtal om provet i november skall skrivas inom de närmsta dagarna 

f. Viltspårsansvarig PL 

10 spår är lagda sedan förra mötet. Tax och drever klubben vill helst ha 

det i egen regi. PL skall ordna ett gemensamt möte med tax och 

dreverklubben. 

Domarlista skall beställas från SKK. 

SM – viltpår: Ann-Sofie Strindberg med Ess Next Nickel Back Royal 

Print placerade sig på en hedrande andra plats på viltspår -SM som 

avgjordes i Östra avdelningen i helgen som var. 

g. Utställningsansvarig MS 

240 anmälda till Gustavsbergsutställningen. 

Blir ingen retriever- och spanieluppvisning som var tänkt på 

Gustavsbergsutställningen. 

h. Utbildningsansvarig LA 

Viltspårkurs, nybörjare kommer att hållas under två helger i höst. 

Diskussion kring jaktkurser på ökl och ekl nivå. 

i. Informationsansvarig IN 

Inget att rapportera. 

 



§76. Sponsring 

Diskussion kring sponsringen av Royal Canin och den diskussion som varit 

ute i avdelningarna.  

Styrelsen beslutar att ha kvar sponsringen från Royal Canin för utställningen i 

Uddevalla samt WT i Halland som redan är avtalade. 

Styrelsen undersöker ny sponsor inför 2017 för den jaktliga delen alternativt 

för hela verksamheten. 

 

§77. Övriga ärenden 

Inga anmälda. 

 

§78. Kommande styrelsemöte 

Styrelsemöte 12 september 2016 klockan 18.30 Åvägen 3 Mölnlycke. 

Telefonmöte 10 oktober 2016 klockan 18.30.  

BN återkommer med mer information om telefonnummer och inloggning. 

 

§79. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

       

Susanne Arvidsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

             

Berth Nilsson, ordförande   Lena Andreasson, utbildningsansvarig 


