
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum:   12 september 2016 
Tid:    18:30 
Plats:   Åvägen 3, Mölnlycke 
 

§ 80 – 89 
 
Närvarande:  Berth Nilsson BN 
   Margareta Stigson MS 
   Lena Andreasson LA 
   Göran Lundgren GL 
   Bert Andersson BA 
     Eddie Nilsson EN  
    Ida Nilsson IN  
    Peter Landén PL 
   Låtta Bergstrand, LB   
    
Förhinder:  

 
    
     

§80. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, samt 

gratulerar Ida Nilsson och Eddie Nilsson till sina nya jaktchampionat.  

 

§81. Val av sekreterare 

Sedan sekreterarens avhopp har BN skött veckoposten.  

Adjungerad sekreterare fr o m idag fram till årsmötet är Låtta Bergstrand. 

 

§82. Val av justerare 

Peter Landén valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§83. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§84. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte, 2016-08-08, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 



§85. Skrivelser  

Inkommande 

 Inkommen veckopost från SSRKs kansli 

      IN 075-048 Rasklubbstorg på My Dog 2017 

IN 060-272 Auktorisation av exteriördomare 

Medlemsstatistik per juli 2016 

UT 010-027.1 SKKs utmärkelse Hamiltonplaketten 2017 

UT 010-026.1 SKKs utmärkelse SKK Förtjänsttecken 2017 

UT 035-096 Protokollsutdrag §285 HS 20160702-03 

IN 010-119 Betr Resultat av arbetet med lydnadsremissen 

IN 010-135 Betr Dispenser i rallylydnad 

IN 065-086.1 SKK Play för uppfödare 

IN 060-275 Utställningar 2017 

IN 010-136 Ansök om lydnadstävling 2017 

Medlemsstatistik per augusti 2016 

UT 070-051.2 Domarauktorisation tollingjaktprovsdomare 

UT 070-072 Inbjudan, utbildning diplomerad WT-domare 

 

 Utgående  

 Komplettering ansökan WT-domare 

  Kallelse till provledarträff 

 

§86. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

IN som är första suppleant går upp som ordinarie ledamot efter 

Susanne Arvidssons avgång. 

VU – EN ersätter Susanne Arvidsson. 

Testamentet, intet nytt i frågan. 

Sponsring; Royal Canin kvarstår som planerat för Gustavsberg och WT 

Halmstad. Kan vi finna andra foderföretag för den jaktliga delen/hela 

verksamheten? Vårt åtagande har hittills varit: foto på vinnare med 

fodersäckar, som kan användas i sociala medier. IN kontaktar Doggy. 

 

b. Sekreteraren LB 

Sekreterarens mail styrs till adjungerade LBs adress. 



c. Kassören GL 

Ekonomin är fortsatt god. 

Förslag till utgifter: ”Fint prisbord” på utställning – täcken, dummies, 

halsband ... så det känns attraktivare att anmäla.  

Funktionärsdag – utbildning i jaktprovsfunktionerande. 

Funktionärsvård - kurser med auktoriserade attraktiva instruktörer på 

turné – på flera platser (samt sälja privatträningar?) Vid överanmälan – 

lottningsförfarande. Skyttebana (för skyttar), utom- eller inomhus. 

Fråga på Facebook efter konkreta önskemål. IN formulerar och mailar  

förslag. 

 

d. Retrieveransvarig EN 

Inbjudan har utgått till provledare.  

Att två av höstens prov, Hjo 10-11/9 och Halmstad (Hishult) 22-23/10, 

pga regelverket om domartillsättning, blivit dubbelprov skapar tyvärr 

färre starttillfällen.  

KKL i Varberg – första provet 30/8: 3 ej GK, 2 GK. Uppskattat att själv 

få välja datum, och slippa stå på kölista. Återstår 6/10 och 27/10. 

IN: Kanske praktikantplatser, 2-3 ekipage på en jakt, som går vid sidan 

av ordinarie apportörer? Vilka kvalifikationer krävs? Halland föredrar i 

så fall boende inom området som hjälpt till, även orutinerade. 

Vi använder våra lokala domare i möjligaste mån. 

Adjungerad retrieveransvarig i HS är Sören Swärdh. 

 

e. Spanielansvarig BN 

Vattenprov Uddevalla 24/9.  

Till nybörjarprovet tyvärr ingen anmäld - är det månne stambokföringen 

av denna typ av prov som gör att man avstår? 

Biggan Elofsson slutar definitivt efter detta året. En grupp funktionärer 

planerar fortsättningen. 

Avtal för prov skrivet med Birger Knutsson i Alingsås. 

 

f. Viltspårsansvarig PL 

Viltspår, ca 10 anmälda mellan mötena. Fortsatt svårt hitta domare i 

Skaraborg (tax och drever helst i egen regi). 

SM – i viltspår. Vinnaren kan ej arrangera, förfrågan kommer till avd 

om vem som vill arrangera nästa år. 



 

g. Utställningsansvarig MS 

Gustavsbergsutställningen drog 241 anmälda, färre än i fjol, men det 

gick bra ekonomiskt, och stämningen var god. 

Domarlistorna är i stort sett klara för 2017. 

Byta plats? Ett förslag är Forsvik (som härbärgerade hela 

tollarspecialen med 400 startande. MS sonderar. 

 

h. Utbildningsansvarig LA 

Ökat intresse för kurser! Viltspårskursen eftertraktad, men måste 

skjutas framåt en månad. Grund/jaktlydnadskurs har folk på kö. 

Spaniel - en kurs ”mot nybörjarprov”? WT-kurs för retriever? 

GL föreslog föredrag om jaktprov för nybörjare – Willy Gustafsson? 

Kanske något för årsmötet? 

WT-domarutbildning – i veckoposten: diplomerad utbildning i Herrfallet; 

vår ansökan måste skickas in på ny blankett. 

 

i. Informationsansvarig IN 

MyDog 5-8 januari 2017. Ska vi ha monter? Vad vill vi få ut av att vara 

där? Vi vill synas och informera om vår verksamhet, varför man ska 

vara medlem. IN kontaktar Karin Friberg om HS planer samt gör ett 

monterförslag. Vi börjar i tid = nu! 

 

§87. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmälda. 

 

§88. Kommande styrelsemöte 

Telefonmöte 10 oktober 2016 klockan 18.30.  

BN återkommer med mer information om telefonnummer och inloggning. 

Styrelsemöte 28 november 2016 klockan 18.30 Åvägen 3, Mölnlycke. 

 

§89. Mötets avslutande 

Ordförande BN tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 



Protokollförare 

 

       

Låtta Bergstrand, adjungerad sekreterare 

   

 

Justeras 

 

             

Berth Nilsson, ordförande   Peter Landén, viltspårsansvarig 


