
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:   8 maj 2017 

Tid:    18:30 

Plats:   Telefonmöte 

§ 170 – 179 
 
Närvarande:  Berth Nilsson    BN 
   Peter Landén    PL 
   Eddie Nilsson    EN 
   Therese Carlsson   TC 
   Eva Bergstedt  EB 
   Margareta Stigson  MS 
   Charlotte Wotz Ader CWA   
 
Förhinder:  Bert Andersson    BA 
   Ida Nilsson    IN 
       
    
§170  Mötets öppnande 

     Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 §171 Val av sekreterare 

 TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

  

§172   Val av justerare 

  EN valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§173 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes.  

 

§174 Föregående protokoll 

 Styrelsemöte 2017-03-28  

 Godkändes och lades till handlingarna. 

 



§175 Skrivelser 

 Inkommande – SSRK kansli v 13-17 

 Medlemsstatistik 

 010-154      Motioner till Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2017  

 Utgående 

 MS svar på remiss SSKS organisationsutredning 

 

§176 Rapporter 

a. Ordföranden BN 

BN får mail från GBG sektionen som vill att BN deltar på deras nästa möte 170530 

vilket han kommer att göra enligt önskemål. Även EN kommer närvara. 

BN närvarar på möte i Trollhättan 170512 med advokatfirma gällande ett tidigare 

testamente skrivet till SSRK. 

Kungsbacka utställningen, uthyraren följde inte avtalet och BN har varit i kontakt 

för att reducera priset på grund av det inträffade. Vi håller på fakturan tills det är 

uppgjort vad som ska gälla.  

Hallands sektionen har tappat en styrelseledamot, Pia Larsson. Det går inte att 

vara förtroendevald i SSRK samt JRK, enligt SKK:s regelverk. 

 

b. Sekreteraren TC 

TC redovisat regionens och sektionernas information till Apportören. 

 

c. Kassören PL 

Nordea, fortsatt inga behörigheter och ingen tillgång till swish. De flesta dokument 

verkar ha kommit in, PL får förmodligen ett sms i veckan för att få veta om all 

information inkommit eller om något behöver kompletteras. Alla räkningar är 

inbetalda. Ekonomin är stabil och vi har förhoppning om att swish ska komma 

igång inom snar framtid.  

 

d. Retrieveransvarig EN 

WT i Halmstad och Borås förlöpte väl med många deltagare, ett återstår i Kilanda. 

En fråga har uppkommit gällande WT cupen. De två bästa resultaten av tre 

deltävlingar vinner. Vad händer om man har noll på en ruta, kan man då vinna 

cupen? Vi fortsätter som tidigare, man kan vinna cupen trots en nolla. 



Lag SM, ett avhopp men laget har hittat en reserv vilket gör laget komplett igen. 

Bidrag till laget, avdelningen betalar anmälningsavgiften. PL och EN arbetar vidare 

med ifall ytterligare bidrag skall utgå. MS hör sig för med boende till laget. 

Domarbyte till provet i Bullaren170806 ÖKL, från Kicki Pilenås till Sune Nilsson.  

B provet i Halmstad avlöpte bra helgen den 6-7 maj med bra väder. 

 

Omcertifiering av provledare 25: april, Willy Gustafsson höll i att förnya befintliga 

certifieringar.  

Unghundsderbyt, arrangörer fram till 2020. SSRK Västra 2021? Styrelsen fattar 

beslut om att ta påsig att arrangera unghundsderbyt 2021. 

BN Funktionärsträff i Stockholm, vad har man gjort i landet. B provstarterna 

minskar, svårt att fylla proven på våren. Genomgång av nya reglerna. Pratade om 

mästerskap, västra anser att man inte har någon bra plats att hålla ett sådant prov 

 

e. Spanielansvarig BE  

 

f. Viltspårsansvarig (EB) 

EB har satt sig in i sitt uppdrag. 

Flatklubben har anordnat DM. Hur delaktig ska EB vara? Endast ta emot 

resultatlista, ingenting annat. EB har skickat iväg de första resultaten, 14 st.  

 

g. Utställningsansvarig MS 

Funktionärsträff, policy kring domaruppdrag. HS har tagit hand om skrivelsen som 

lämnades förra året och en policy ska fastställas.  

Kungsbacka utställningen, dagen efter bombdådet i Stockholm. En domare kunde 

på grund av det inte ta sig ner till Kungsbacka och uteblev. Det löste sig med en 

ersättare i sista stund. Flera avstod att ställa ut på grund av domarbyte och det är 

enda anledningen till att återfå sina pengar. MS är väldigt nöjd med helgen och det 

var en väldigt trevlig tillställning.  

Nytt avtal med ridhuset i Kungsbacka. Avvaktar till det är löst med fakturan sedan 

utställningen då dem inte höll sig till avtalet.  

Nytt avtal med supporten för katalogen. 

Gustavsberg (Uddevalla), anmälningen är öppen.  

 



h. Utbildningsansvarig CWA 

CWA har inte lyckats få någon överlämning från föregående utbildningsansvarig. 

CWA har varit i kontakt med Studiefrämjandet, de kommer ha ytterligare kontakt 

så CWA kan sätta sig in i uppdraget.  

Jaktkurser på Kopparhults fulltecknade.  

BN plockar bort inaktuell information från hemsida gällande kurser som inte blir av 

eller blivit av.  

Rapportera in provledarutbildning. BN skickar över information till CWA som 

rapporterar vidare. 

 

i. Informationsansvarig IN 

Via BN, beachflaggor. Beslut, medium för att passa både inomhus och utomhus. 

Med siffrorna 1-6. fäste för både inomhus och utomhusbruk. BN tar kontakt med 

IN. 

 

§177 Övriga ärenden 

Fullmäktige om två veckor, handlingar har inkommit. Styrelsen har fria mandat 

men med riktlinjer. Samtliga har ordnat med transport. 

 

§178 Kommande styrelsemöte 

19 juni klockan 18.30. Kallebäcks BK, styrelserummet.  

15 augusti klockan 18.30. Telefonmöte, BN återkommer med inloggning. 

 

§179 Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

Protokollförare 

 

 

      

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

 

            

Berth Nilsson, ordförande  Eddie Nilsson, retrieveransvarig 


