
Protokoll styrelsemöte  
 

 

SSRK Västra avdelningen 
Datum:   6 februari 2017 
Tid:   18.30 
Plats:   Telefonmöte 
 

§ 122 - 132 
 
Närvarande: Berth Nilsson BN  

Göran Lundgren GL  
  Eddie Nilsson EN 

Bert Andersson BA 
Margareta Stigson MS 
Peter Landén PL 
Ida Nilsson IN 

  Låtta Bergstrand LB   
    

Förhinder:  Lena Andreasson LA 
   
   
 
    
§ 122. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 123.   Val av sekreterare 

Adjungerad sekreterare LB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§ 124. Val av justerare 

BA valdes att, jämte mötesordföranden, justera protokollet. 

 

§ 125. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 126.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte, 20170114, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 



 

§ 127.  Skrivelser  

Inkommande 

Inkommen veckopost från SSRKs kansli vecka 02_2017 – 05_2017 

IN 010-139.3 Förtydligande rörande SKKs organisationsutredning 

SSRKs utställningsprogram 2018 

IN 065-095 SRD specialklubbar 

IN 075-051.1 Ang sponsring 

IN 090-879 Nya styrelser 2017 

 

§ 128.  Rapporter 

a. Ordföranden BN  

Är nu den som har inloggningsuppgifterna till och ansvar för 

medlemskontroll Stora kollen. 

Kallelse till Studiefrämjandets årsmöte, tas upp på konstituerande 

mötet med den nya utbildningsansvariga. 

Avtal klart med Kungsbacka ridhus för årets utställningar i april. 

b. Sekreteraren, adj. LB  

I Apportören # 2 kommer en artikel om SSRK:s monter på MyDOG, 

som belönades med andraplats av montrarna på Rasklubbstorget. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är god. Budgeten i stort sett samma som i fjol.  

Revision efter sektionernas årsmöten (Halland 7/2, Göteborg 12/2).  

Önskvärt att markägarna skickar faktura snabbt 

d. Retrieveransvarig EN 

- Lag SM 8-9 juli 2017 på Alebäckens gård, Skövde. 1 lag/ avdelning 

samt en del fria lag. Avdelningens lag anmäls på meriter. EN och BN 

skriver inbjudan till hemsida och FB. 

- WT-cup 2017; Göteborg 21/5, Borås 22/4, Halmstad (väntar med att 

bestämma datum tills Unghundsderbyt är bestämt), ev även Skara.  

SSRK-prov skall användas vid anmälan till WT.  

Beslutades att höja anmälningsavgift till WT till 250:- och att utbetala 

200:-/startande hund till sektionerna. SSRK Västra står för priserna. 

Planer även på en träff för WT-arrangörer och domare. 

Hunneberg – hoppas få besked i veckan. 

Hjo – bör kunna ta 1-2 klasser. 

 



e. Spanielansvarig BA 

Årets prov är färdiga. 

Planerar vattenprov i Halland och Uddevalla. En FB-grupp har bildats 

för spanielprovansvariga i landet, för samarbete och gemensam 

planering, för att undvika dubbelbokning av provtillfällen. 

Fortsatt kontakt med markägare från förr, en även Lysekil. 

BA har 50 västar för SSRK-funktionärer. Läggs med övrigt 

avdelningsmaterial i Kode? Medtages på nästa styrelsemöte för 

utdelning, med lista på hur många som delats ut och vart. 

f. Viltspårsansvarig PL  

Prov pågår kontinuerligt hela året – begränsas ”vid otjänlig väderlek”. 

Gbg-sektionen har en egen viltspårtävling i vår. 

Diskussion om viltspårandets vara eller icke vara inom avdelningen 

tas upp på årsmötet. 

g. Utställningsansvarig MS 

Allt rullar på inför Kungsbackautställningen. Medlemskontroll? 

h. Utbildningsansvarig LA frånvarande 

LA letar fortsatt efter felet i inrapporterandet till Studiefrämjandet. 

Tag med i verksamhetsberättelsen att flera planerade utbildningar fick 

ställas in pga. för få deltagare/sena avhopp. 

i. Informations- och PR-ansvarig IN  

Prispengarna för SSRK:s monter på MyDOG skall gå till att förbättra 

montern – förslag på hur? En del material fanns ej medpackat.  

Principiellt: Vilken är vår roll att medverka där? Hur många 

medlemmar lyckas vi värva? Är det mer relevant att deltaga på Elmia 

m fl Game Fairmässor? 

Förnyad diskussion om detta efter SSRK HS:s fullmäktigemöte. 

Hemsidan är uppdaterad med prov och kontaktuppgifter. 

SSRK Västras årsmöte görs till ett Event på Facebook (ej för långt i 

förväg.)  

 

§ 129. Årsmöte 11 mars 2017 

Genomgång och justeringar av verksamhetsberättelse 2016 och 

verksamhetsplan 2017.     

Praktisk genomgång av vem som gör vad inför årsmötet. 

10.00 styrelsemötet. Föreläsare nästan klar. Anmälan önskas till kassören, 

för den som önskar smörgåstårta.  



Blommor till avgående ledamöter. LB handlar. 

Championatrosettsutdelning - BN skriver inbjudan, samt skickar till IN. 

Hur många verksamhetsberättelser behöver tryckas upp; efter anmälan vet vi 

ungefärligt antal. Beställning från tryck 1 vecka innan årsmötet. 

 

§ 130.  Övriga ärenden  

Beslutades att inhandla domargåvor, Kopparhult-muggar, till både spaniel 

och retriever. BN beställer. 

  

§ 131. Kommande styrelsemöte  

11 mars 10.00 SBKs Gbgavd, innan årsmötet. 

 Nästa möte därefter bestäms på det konstituerande mötet. 

 

§ 132.  Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Låtta Bergstrand, adj. sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

         

Berth Nilsson        Bert Andersson 

 

 

 

 

 

 


