
Protokoll styrelsemöte  
 

 

SSRK Västra avdelningen 
Datum:   28 november 2016 
Tid:   18:30 
Plats:   Åvägen, Mölnlycke 
 

§ 102 - 112 
 
Närvarande: Göran Lundgren GL  
  Eddie Nilsson EN 

Margareta Stigson MS 
Bert Andersson BA 

  Lena Andreasson LA 
Ida Nilsson IN  
Låtta Bergstrand LB   
    

Förhinder:  Berth Nilsson BN  
  Peter Landén PL   
  
    
§ 102. Mötets öppnande 

Ordföranden BN frånvarande, så vice ordföranden/kassören hälsade alla 

välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 103.   Val av sekreterare 

Adjungerad sekreterare LB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§ 104. Val av justerare 

EN valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§ 105. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 106.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte, 2016-10-10, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

 



§ 107.  Skrivelser  

Inkommande 

Inkommen veckopost från SSRKs kansli 

Påminnelse från SKK beträffande informationsträff ang SKK:s 

organisationsutredning 

Protokoll m bilagor HS-möte 20160903-04  

Inloggning i SSRK:s medlemsregister 

Protokollsefterlysning för 2016 från SSRK kansli 

UT 010-149 Remiss Framtida spanielklubb 

Medlemsstatistik per oktober 2016 

IN 060-290 Seminarium för ringsekreteraransvariga 

IN 060-291 Ny version av SKK:s dataprogram administration  

av utställningar 

UT 050-020.3 Domarauktorisation viltspårdomare Lotta Karlsson 

UT 050-055 Viltspårverksamheten 2017 

UT 050-056 Viltspår SM 2017 

IN 050-057 Nya viltspårsregler 2017-01-01 

Påminnelse, remiss framtida retrieverklubb 

Inbjudan – Mastdungadagen 2017 

Utgående 

Skrivelse till viltspåransvarig Hs att Västra avdelningen inte åtager sig SM för 

2017. 

 

§ 108.  Rapporter 

a. Ordföranden BN frånvarande, informerade via mail: 

- Testamentet. Det har varit förhandling i tingsrätten. Läget är sådant 

att det finns två testamenten, varav vi har det första skrivet 1977 och 

sedan finns det ett nytt från 1984. Inget av testamentena har 

återfunnits i original. Det rättsliga säger att ett senare testamente 

upphäver tidigare skrivna. Juristfirman som handlägger ärendet 

önskar att vi tar ställning till om vi godkänner eller bestrider det senast 

upprättade testamentet i kopia. (Det finns 10 inblandade i detta 

ärende, testamentstagare och släktingar.) Beslutades att inte bestrida 

det senaste testamentet. Därmed släpper vi frågan. 

- Två båtar är beställda enligt beslut på senaste mötet. Vi får dem 

innan nyår. Beslutades om inköp även av ett släp. 

- Remissen framtida retrieverklubb 



- Remissen framtida spanielklubb. Frågan om delning diskuterades. 

Remissen skall vara besvarad innan 30/11. Remissen är svårläst och 

otydlig och kan ej besvaras. 

b. Sekreteraren, adj. LB  

- Årsmöte 11 mars 2017.  

LB kollar om vi kan boka SBK Gbgavdelningen i Kallebäck. 

Styrelsemöte kl 10.00, föreläsning kl. 13-14, därefter årsmöte.  

LA frågar ett par kontakter om veterinärföreläsning ”Hur man 

behandlar akuta hundskador ute i naturen”. 

BN frågar om Gunnar Petersson kan vara mötesordförande. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är fortsatt god, t o m bättre. 

- Varselvästar för funktionärer vid prov och utställningar. Beslutades 

att beställa 25 L och 25 XL med tryck av logga och SSRK Västra på 

bröstet samt ”Funktionär” på ryggen (kanske ett antal mer 

specificerade). BA sammanställer önskemålen om texter – alla 

inkommer med sina förslag till honom via mail. 

d. Retrieveransvarig EN 

- Lag SM planeras till 8-9 juli 2017 utanför Karlsborg. Tommy Lundin 

får i uppdrag att arrangera. Avdelningen står bakom arrangemanget, 

BN och MS ingår i gruppen. Domare, stab och databiten klar. 

Lagkostnad ca 2000. 14 avdelningslag och 14 övriga lag. Endast 

auktoriserade domare, svenska och utländska. Åtgång ca 35 

funktionärer. Gruppen får återkomma snarast med en budget vi kan ta 

ställning till.  

- Diplomerade WT-domare. På utbildningen på Herrfallet deltog Anna-

Lena Wendt och Peter Hilding från Västra avdelningen. Eventuellt kan 

det bli en utbildning i Västra under vinter/vår. Beslutades att tillstyrka 

deras reseräkningar. 

Planerar ytterligare ett KKL i januari på Sperlingsholm, domare Willy 

Gustafsson. (Ett KKL inställt pga vatten- och fågelbrist. Prova-på-

jaktdag med 22 anmälda uppskjutet pga kyla). 

e. Spanielansvarig BA 

Två prov under oktober – november. BA har idag besett utmärkta 

spanielprovmarker i Öxnevalla, Horred. Beslutades att genomföra 

prov där 15 januari 2017. 

f. Viltspårsansvarig PL frånvarande 



Prov pågår kontinuerligt. 

g. Utställningsansvarig MS 

Domare för Kungsbacka utlagda på hemsidan. Domare för 

Gustavsberg är klara. Nytt utställningsschema ligger nu som förslag; 

vinterutställning i Kungsbacka (inomhus) 1 dag, sommarutställning i 

Karlsborgstrakten (utomhus) 2 dagar första helgen i september. 

h. Utbildningsansvarig LA 

Rapportering till Studiefrämjandet, där har uppstått något glapp. LA 

letar efter felet, deadline 12/12. 

i. Informations- och PR-ansvarig IN 

Ändringar på hemsidan genomförda. Ytterligare ändring ang. viltpriser. 

- MyDog 5-8 januari 2017. Enligt Karin F/HS är större monter beställd, 

nya rollups, TV, give-aways från Royal Canin, ny broschyr, en gammal 

dator för att visa hemsidan. Vår budget 10000:- för resor, bjudgodis o 

dyl. Kompostgaller eller ej? 

Dåligt gensvar på FB-uppropet om bemanning (9-13 + 13-17 varje 

dag, 2 pers /pass). IN påminner. Rörligt material: film eller bildspel, 

vilket lockar mest? Hinner vi inte få en BRA film i år får vi göra eget 

material till 2018. 

§ 109. Valberedningen 

 Representant från valberedningen LB informerade sig om situationen inför 

nästa års styrelse. Alla är väldigt nöjda med att det varit telefonmöten ofta. 

§ 110.  Övriga ärenden  

Ang. inloggning i SSRK:s medlemsregister. GL kvarstår som 

medlemskontrollant.  

§ 111. Kommande styrelsemöte,  

Lördag 14 januari 2017 kl. 10.00. Plats: Åvägen, Mölnlycke, med lunch. 

 Därnäst 6 februari 2017 kl. 18.30, telefonmöte. 

 

§ 112.  Mötets avslutande. 

Vice ordförande/kassör avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Låtta Bergstrand, sekreterare 



   

 

Justeras 

 

 

         

Göran Lundgren, vice ordförande       Eddie Nilsson, jaktansvarig 

 

 

 

 

 


