
Protokoll styrelsemöte 
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum: 9 maj 2016 
Tid: 18:30 
Plats: Telefonmöte 

§49 – 58 
 
Närvarande:  Berth Nilsson 
   Eddie Nilsson 
   Margareta Stigson 
   Göran Lundgren 
   Susanne Arvidsson 

Ida Nilsson 
Peter Landén 
Bert Andersson   
    

Förhinder:  Lena Andreasson 
    
    
    

§49. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§50. Val av sekreterare 

SA valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§51. Val av justerare 

PL valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§52. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes samt årsmötesprotokollet påskrivit. 

 

§53. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte, 2016-04-04, godkändes och 

lades till handlingarna. 

 

  



§54. Skrivelser  

Inkommande 

Veckopost från SSRKs kansli: 

Medlemsstatistik april 2016 

UT090-721 Datum för kommande möten 2016-2017 

060-249 Protutdrag UtstK nr 2-2016 /2016-03-31 Policyfrågor 

060-250 Protutdrag UtstK nr 2-2016 /2016-03-31 §38 

010-118 Protutdrag JhK nr 2-2016/2016-04-07 §21 

050-047 Protutdrag JhK nr 2-2016/2016-04-07 §27 

 

§55. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Kommer inget in från Hs eller avdelningsnivå, även lugnt här 

hemma. 

Diskussion om skicka in skrivelse angående uttalande på 

facebook av Renée Selander. BN kontaktar Renee, skrivelsen 

ligger vilande till nästa gång. 

b. Sekreteraren SA 

Veckopost har skickats ut till alla. 

Från och med nästa styrelsemöte kommer rubrikerna ifrån 

veckoposten att läggas till som skrivelser på dagordningen. 

c. Kassören GL 

Kassören låter hälsa att ekonomin är fortsatt god.   

d. Retrieveransvarig EN 

Från funktionärsträffen håller Östra på att titta på 

Retrivermästerskapen men inget fastställt. RoA gicks igenom hur 

man använder det, annars var det inget nytt enligt BN. 

Vårens ordinarie B-prov är klara, bara positivt respons, trevlig 

stämning och bra hundar startade. Bitte Sjöblom kommer gärna 

tillbaka. En incident inträffade på nybörjarklassen, en fick ett KEP 

föraren var inte just mot sin hund. Domare Sune Nilsson såg 

detta själv. Sune kommer inte gå vidare med det som det ser ut. 

Höstproven ligger ute, letande efter domare pågår. Hjo provet 

klart Ingela Funck eller Pelle Björk tar det. Saknar domare till 



Kilanda samt två domare till Halmstad, Eddie tror att det löser sig. 

WT – Borås lite över 100 startande, gick väldigt bra där. 

Skaraborgs gänget får 3000 kr i funktionärsaktiviteter. 

Borås gänget får 5000 kr för funktionärsaktiviteter.   

SSRK-Prov: förfrågan från Annette Sundqvist om vi ska använda 

SSRK-prov till våra WT:en. Vi kommer inte gå förlust om vi går 

därigenom enligt GL. Styrelsen beslutar att testa SSRK- prov 

redan i höst till WT-Halmstad. Det kommer att eventuellt bli 

lagtävling till hösten på WT-Halmstad. 

e. Spanielansvarig BA 

Vattenprov i Halmstad 15/6 eventuellt ett till i juli- augusti. 

f. Viltspårsansvarig PL 

Från funktionärsträffen framkommer det att det finns olika 

ersättningsvarianter att använda till domarna. PL tittar över vilka 

domare vi kan använda. 

Sex styckena har anmält sig till viltspårprov, flattarna har haft 

mästerskap i viltspår. 

SM-paret i viltspår är i gång. 

g. Utställningsansvarig MS 

Kungsbackautställningen gick bra. Vart går gränserna och  hur 

mycket man ska tänja på gränserna vad domaran får och inte får? 

Domarna ville inte vill ta tåget utan de vill bli hämtade, ha mat på 

tåget från Enköping till Kungsbacka. GL meddelar att mat och 

hotellrum får de när de kommer till Kungsbacka. MS tar kontakt 

med SKK om vad som gäller. 

Domarna  till Gustavsbergs utställningen är klara. 

h. Utbildningsansvarig  

BN tar upp frågan om utbildning till att bli diplomerad WT domare? 

Beslutar att lägga ut en intresseanmälan på hemsidan. 

Grundkraven för att gå utbildningen står i WT protokollet med 

Anna-Lena Wendt. 

i. Informationsansvarig IN 

Inte hänt så mycket. 

Fått svar från Karin Friberg om förfrågan om de ska beställa roll – 



up till Västra i samband att de trycker upp till HS. Finns inga 

original i dagsläget, styrelsen beslutar att de vill se förslag hur de 

kommer ser ut, innan det bestäms hur vi ska göra med 

beställning. SSRK-Södra har gjort en egen informationsbroschyr. 

Förslag till mässorna är inte klart, Ida kan inte vara 

huvudansvarig. Ullared eller Mastdunga är som gäller om Västra 

vill ställa upp. Diskussion kring prova på med egen hund tex åka 

ut på brukshundsklubbarna och visa upp oss.   

Beslutade att ställa upp på Gustavsbergs utställningen 20 

augusti, så det blir som en familjedag, ha med alla retriver raser. 

 

§56. Övriga ärenden. 

Inget. 

 

§57. Kommande styrelsemöte 

Styrelsemöte 20 juni 2016 klockan 18.30 Åvägen 3 Mölnlycke. 

Telefonmöte 8 augusti 18.30 

 

§58. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades 

avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 
 
      
Susanne Arvidsson, sekreterare 
   
 
Justeras 
 
            
Berth Nilsson, ordförande  Peter Landén, viltspåransvarig 


