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SSRK Västra avdelningen 
Datum:   11 mars 2017 
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§ 133-143 
 
Närvarande: Berth Nilsson BN  

Göran Lundgren GL  
  Eddie Nilsson EN 

Bert Andersson BA 
Margareta Stigson MS 
Peter Landén PL 

  Låtta Bergstrand LB   
    

Förhinder:  Lena Andreasson LA 
Ida Nilsson IN 

 
   
    
§ 133. Mötets öppnande 

Ordföranden BN hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 134.  Val av sekreterare 

Adjungerad sekreterare LB valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§ 135. Val av justerare 

PL valdes att, jämte mötesordföranden, justera protokollet. 

 

§ 136. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 137.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte 20170206 godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

 



§ 138.  Skrivelser  

Inkommande 

 Inkommen veckopost från SSRKs kansli vecka 06_2017 – 09_2017 

IN 070-079 Utbildning i föreningsteknik 

IN 085-059 Info om Funktionsbeskrivning retriever 

IN 060-305 Utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 

IN 060-306 Auktorisationer exteriördomare 

IN 075-051.2 Angående sponsring – Royal Canin 

Medlemsstatistik per 2017-02-28 

 

§ 139.  Rapporter 

a. Ordföranden BN  

• Nytt ang. testamentet. Två olika versioner av testamentet 

föreligger, ingen av dem i original. Eventuellt blir det så att båda 

testamentena gäller; det äldsta som kan ge oss cirka 100.000 och 

det senare som ger efterlevande cirka 100.000, efter att advokat-

arvode och gravvård betalats. Nytt möte i vår med advokatfirman. 

• Domargåvor, muggar från Kopparhult, är beställda. 

• SKK-enkäten om omorganisationen. Avdelningen har att svara på 

minst de nio huvudfrågorna. Svar till SKK senast 31/3. MS tittar 

närmare på enkäten, återkommer till styrelsen. 

• Samverkansmöte i vår med sektioner och rasklubbar i Västra, för 

att i möjligaste mån undvika krockar i aktiviteterna. BN hittar ett 

datum, en vardagskväll. 

b. Sekreteraren, adj. LB  

Intet att rapportera. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är tillfyllest. Båtarna är levererade (de är lite långa.).  

d. Retrieveransvarig EN 

• Lag SM 8-9 juli 2017 på Alebäckens gård, Skövde. Ca 10 anmälda 

avdelningslag, ca 5 anmälda fria lag. Plats finns för 28 lag. 

• WT. De två diplomeringsutbildade skall gå två 

aspiranttjänstgöringar där de ”bakbedömer” minst 25 hundar, inkl 

Ekl. 

• C-provsutbildning 18-19 november, företrädesvis här i Västra. 



• B-prov. Flera provledares 5-åriga certifiering löper ut och behöver 

förnyas (de som varit aktiva). BN tittar på en omcertifieringsdag 

med Willy Gustafsson. 

• Arvode till WT-domare? B-provsdomare/certifierade/ diplomerade/ 

övriga. Beslutades om domarersättning på 495:- för B- och 

certifierade och  250:- för övriga. 

• Höstens prov: Borås och Kilanda klara. Hunneberg delas; FRK tar 

en helg, Dalsland 1 dag 1 klass, Lab Halland? 2 klasser i Hjo? 

EN jobbar vidare med proven. 

• Provansökan skall vara inne senast 31/3, men domare behöver 

inte meddelas förrän 1 vecka innan prov stängs. 

e. Spanielansvarig BA 

• På Facebook finns en samordningsgrupp för att bl a undvika 

krockar i provverksamheten. Västra planerar 2 vattenprov i 

juli/augusti i Uddevalla och Halmstad, och 3-4 fältprov bl a i 

Alingsås 7/10 (med brittisk domare, en samverkan med Värmlands 

prov 6/10), samt augusti och november. 

• Domararvodering? Gäller samma som för retriever, både 

ersättning och gåva. 

f. Viltspårsansvarig PL  

Några optimistiska anmälningar har inkommit. 

• SM-kval? Många spaniels och retrievers går spår, men ej i SSRKs 

regi. Av förra årets anmälda hundar var det en som hade en start i 

SSRK/Västra, i övrigt hade man gått för andra klubbar. 

Viltspårverksamheten i Västra avdelningen var totalt 45 spår under 

2016 så frågan om fortsatt viltspårverksamhet diskuterades. 

Beslutades att inte genomföra något kval i år, men 2018 med krav 

på provstarter inom SSRK. 

g. Utställningsansvarig MS 

• Kungsbacka 8-9 april har något färre anmälningar än förra året, 

drar ner till 5 domare. Gustavsberg som vanligt i augusti. 

• 2018 finns ännu möjlighet att flytta Kungsbacka-utställningen till 

juni, och samutnyttja domare då LabVäst har brittiska domare på 

sin Clubshow på Tångahed. 

• 2019, utställningsprogrammet skall vara inlämnat 31/3. MS skickar 

in. 



h. Utbildningsansvarig LA frånvarande 

• BN: Annhilde Birkestrand, diplomerad SSRK-instruktör, avbetalar 

på sin utbildning med att ha en apporteringskurs. 

• BN: Tema-utbildning Katarina Eriksson, Kopparhult: Mot Nkl WT, 

Mot Ökl WT, Mot Ekl och Teckenträning. 

• Ersättningsfrågan från Studiefrämjandet är ännu ej löst, 

”inrapporterat men har försvunnit”. BN kontaktar LA och 

Studiefrämjandet. 

• EN WT-träff, för samverkan mellan WT-arrangörer efter denna 

säsongen, samt arbeta på att få C-provsdiplomeringskursen till 

Västratrakten, ev Fegen. 

i. Informations- och PR-ansvarig IN ej närvarande 

 

§ 140. Årsmöte 11 mars 2017 

Allt är under kontroll, utom föreläsningen. Föreläsaren Maths Lindberg har 

lämnat återbud med kort varsel.  

MOTIONERNA till SSRK fullmäktige: 

1. Goldenklubbens klubbstyrelse yrkar att fullmäktige beslutar att slopa den 

centrala avgift som ska inbetalas till SSRK HS för varje beskriven hund på 

FB-R.  ( HS - avslår, SSRK Västra – tillstyrker ) 

2. Labradorklubben föreslår att att för att få titeln SE.U.CH skall hunden ha 

tilldelats tre certifikat vid officiell utställning samt minst 1apris i Nkl på 

jaktprov. För att få titeln SE.J.CH skall hunden ha tilldelats tre 1pri i Ekl på 

jaktprov + godkänd vid praktisk jakt samt minst Good på officiell 

utställning.  ( HS - tillstyrker, SSRK Västra – avslår )   

3. Labradorklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar att 

mandatfördelningen vi SSRK:s fullmäktige ändras till att bli 50/50 mellan 

avdelningar och rasklubbar.  ( HS - tillstyrker, SSRK Västra – avslår ) 

4. Springerklubben yrkar på att medlem fritt skall få välja avdelnings-

tillhörighet oavsett var man är bosatt. ( HS - tillstyrker, SSRK Västra – 

avslår ) 

5. SSRK Södra yrkar på central domartillsättning för B-prov. 

Kostnadsfördelning?  ( HS - avslår, SSRK Västra – avslår ) 

6. SSRK Södra yrkar på framtagning v nya jaktprovsbestämmelser; att 

beslutandet opm bestämmelser skall ske av domarkåren, ej 

fullmäktigemötet,  ( HS - avslår, SSRK Västra – avslår ) 



7. SSRK Södra yrkar på att utbildningen till A-provsdomare helt skall 

separeras från utbildningen till B-provsdomare.  ( HS - --, SSRK Västra – 

avslår ) 

8. SSRK Södra yrkar på helt fri lottning i Ekl på A-prov. (Redan nu är 

reglerna ändrade, så hund kvarstår i samma lottningsgrupp 0-1 start i Ökl, 

0-2 starter Ekl.)   ( HS - avslår, SSRK Västra – avslår ) 

9. SSRK Södra yrkar på att sponsorsavtalet med Royal Canin avslutas.  

HS    SSRK Västra avslår.  ( HS - avslår, SSRK Västra – avslår ) 

10. SSRK Södra yrkar på att domarkonferens för samtliga SSRK:s domare 

skall genomföras varje år, med obligatoriskt deltagande vartannat år för 

att få behålla domarcertifikatet.   ( HS - avslår, SSRK Västra – avslår ) 

                        

§ 141.  Övriga ärenden  

Uppmärksamma Funktionärsträff 22-23 april och Fullmäktigemöte 20-21 maj. 

Inbjudan till dessa har inte kommit från HS / kansli. 

  

§ 142. Kommande styrelsemöte  

Konstituerande styrelsemöte 11 mars, direkt följande på årsmötet. 

Nästkommande möte bestäms av den nya styrelsen. 

 

§ 143.  Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 

Protokollförare 

 

 

       

Låtta Bergstrand, adj. sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

         

Berth Nilsson        Peter Landén 

 

 

 

 


