
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum:   10 oktober 2016 
Tid:   18:30 
Plats:   Telefonmöte 
 

§ 90 - 101 
 
Närvarande: Berth Nilsson BN 
  Eddie Nilsson EN 

Margareta Stigson MS 
  Göran Lundgren GL 

Ida Nilsson IN t o m § 97 
Peter Landén PL 
Låtta Bergstrand LB   
    

Förhinder:  Bert Andersson BA 
  Lena Andreasson LA 
       
    
§ 90. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 91.   Val av sekreterare 

Adjungerad sekreterare LB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§ 92. Val av justerare 

GL valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§ 93. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av § 97. Lag-SM. 

 

§ 94.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte, 2016-09-12, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

 

 



§ 95.  Skrivelser  

Inkommande 

Inkommen veckopost från SSRKs kansli 

IN 010-139 Inbjudan till informationsmöten, SKK:s organisationsutredning 

UT 090-793 Påminnelse – sista dag för motioner till fullmäktige 

UT 030-012 Utbetalning av medlemsavgifter delår 1 2016 

UT 035-102.1 Avauktorisation jaktprovsdomare retriever Isac Träffe 

IN 060-278 Auktorisationer/exteriördomare 

Protokoll m bilagor HS-möte 20160702--03  

UT 010-142 Remiss Framtida retrieverklubb 

IN 060-281 Utbildning och Brush up för certifierade utställningsarrangörer 

Utställningsprogram 2017 

Utgående  

Ny ansökan diplomerad WT-domare 

 

§ 96.  Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Testamentet ligger under fortsatt bevakning, Vänersborgs tingsrätt har 

tillsatt en boutredningsutredare för att se över testamentet. BN håller 

vidare kontakt. 

Remissen om organisationsutredningen under egen punkt. 

b. Sekreteraren, adjungerade LB 

Veckopost har skickats ut till alla. 

Material till Apportören # 4 sammanställs från sektionerna, samt om 

utställning och viltspår. Manusstopp 15 oktober. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är fortsatt god.  

Beslutades att inköpa 2 st aluminiumbåtar Kimple Anger.  

BN och GL efterhör med Patricia Benois om möjlighet finns att 

härbärgera båtar och släp, och i så fall inhandlas ett 750-släp (kräver 

endast B-körkort). 

IBAN-nummer för betalning från utlandet finns endast på utställnings-

sidan, borde finnas på alla sidor – jaktprov, viltspår, FB-R, spaniel – 

samt SSRK-prov. IN ordnar det på hemsidan, LB på SSRK-prov. 

d. Retrieveransvarig EN 

Provledarträffen den 20 september var välbesökt. Större delen av 

programmet för 2017 är fastlagt. Höstens prov har fungerat bra. 



Förhoppningarna är att få till ytterligare ett KKL-prov i söder, samt ett 

praktiskt prov för 2-3 hundar. 

Förtur för provledare o dyl; avdelningar och rasklubbar måste kunna 

samarbeta och hjälpa varandra härvidlag. 

EN mailar rasklubbar och provledare om hur det kan tänkas fungera 

inom avdelningen. 

e. Spanielansvarig (BN) 

Verksamheten flyter på som planerat. 

f. Viltspårsansvarig PL 

6-7 stycken väntar på start ”mellan älg och snö”. 

SM – viltspår: Östra vann, men vill inte arrangera 2 år i rad. Västra, 

som kom tvåa, har fått en förfrågan från Viltspårkommittén i HS om vi 

kan tänka oss att stå för arrangemanget 2017. Västra har kört SM 2 

gånger, och önskar med tanke på övriga planerade åtaganden 2017 att 

frågan ställs till annan avdelning. 

BN meddelar viltspårsansvarige i HS att avdelningen avstår. 

g. Utställningsansvarig MS 

Har kontaktat Lena Rollmar och föreslagit att inför 2018 byta upplägg, 

så vinterutställningen i Kungsbacka (inomhus) blir 1 dag, och 

sommarutställningen i Karlsborgstrakten blir 2 dagar. 

Domare är i princip klara för 2017, Kungsbacka och Gustavsberg. 

2019 har LabVäst sin Club Show i juni. Samarbete? Stämmer inte med 

våra tider egentligen. 

h. Utbildningsansvarig (BN) 

Provledarträffen rapporterad till Studiefrämjandet. 

Prova-på-apportering i Varberg, 23 anmälda, ca ¼ från utanför vårt 

område. Obs att man måste vara medlem. Har upplevts som stor 

goodwill och bra initiativ. Syftet är hellre att locka nya funktionärer, än 

gamla som vill prova sina unga hundar. 4 stycken bör få plats. De som 

inte har haft möjlighet att vara på en jakt innan kommer att prioriteras. 

BN och EN går igenom listan. 

Mer provledarutbildning. Certifiering och omcertifiering i vår/vinter; nya 

regler efter 1 januari. 

i. Informationsansvarig IN 

Har haft kontakt med Doggy, som är positiva till fodersponsring. IN har 

fortsatt kontakt.  



Angående MyDog, IN gör en skrivelse till Karin Friberg HS om våra 

önskemål, innan vi går vidare. Uppvisning och bemanning ok, men 

logistik, tryckt material, rörligt material kräver planering.  

Efterfråga på FB om intresse att hjälpa till, bygga och bemanna 

monter, eller är det bättre att personligen vända sig till kända erfarna 

medlemmar? Lämpligt med en erfaren och en ny på varje pass, som 

kan besvara frågor såsom ”Varför ska jag vara med i SSRK?” samt att 

vi har både spaniel och retriever. 

 

§ 97.    Lag-SM 

BN kontaktar Tommy Lundin ang. dag, tid och tankar om lag-SM i Skaraborg.  

Alebäcken mitt i juli? Styrelsen styrgrupp. MS backup på plats. Styrelsen i 

grunden positiv till ett sådant arrangemang. 

 

§ 98.    Organisationsutredningen, remissförslag 

Hur skulle det kunna bli? Hur fördela SSRK:S medel? Offentligt svar från 

SSRK/V. Bättre diskutera frågan när vi ses personligen, men svar krävs före 

11 november. Hur eniga är vi inom styrelsen?  

Många åsikter; rasklubbarnas verksamhet jämfört med avdelningens. 

Tydligare krav på rasklubbarnas ansvar (1 Mästerskap och 1 Club show per 

rasklubb, avdelningen anordnar officiell verksamhet), men närhet till utbildning 

och aktiviteter är viktigt för nya valpköpare. 

Inför svaret till HS 11 november: alla mailar sina synpunkter till BN senast 30 

oktober. BN sammanställer åsikterna. 

 

§ 99. Övriga ärenden  

  Unghundsderby 2017? Nej, vi kan inte handha både Lag-SM och  

     Unghundsderby. 

 

§ 100.  Kommande styrelsemöte 

Styrelsemöte 28 november 2016 klockan 18.30 Åvägen 3 Mölnlycke.  

Därefter lördag 14 januari kl.10.00, plats meddelas senare.  

 

§ 101.  Mötets avslutande. 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 



Protokollförare 

 

 

       

Låtta Bergstrand, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

         

Berth Nilsson, ordförande       Göran Lundgren, kassör 


