
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 

 

Datum:  28 mars 2017 

Tid:   18:30 

Plats:  Brukshundklubben, Kallebäck, Göteborg  

§ 158 – 169 

 

Närvarande:  Berth Nilsson   BN 

   Peter Landén   PL 

   Eddie Nilsson   EN 

   Bert Andersson   BA 

   Ida Nilsson   IN 

   Therese Carlsson   TC 

   Margareta Stigson MS 

     

Förhinder:  Eva Bergstedt 

   Charlotte Wotz Ader 

       

    
§ 158  Mötets öppnande 

     Ordföranden BN hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 §159 Val av sekreterare 

 TC valdes att föra anteckningar under mötet. 

  

§160    Val av justerare 

 PL valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§161 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes.  

 

§162 Föregående protokoll 

 Styrelsemöte 2017-03-11 

 Justering av § 139 g där årtalet skall vara 2019.  

 Godkändes därefter och lades till handlingarna. 

  



 Konstituerande möte 2017-03-11 

 Godkändes och lades till handlingarna. 

 

§163 Skrivelser 

 Inkommande – SSRK kansli v 10-12 

 060-307.1 Så här går det till på utställning 

 070-080 Instruktör Vård i det vilda 

 060-308 Ny rutin för inbjudan av utländska domare 

 010-152 Inbjudan Fullmäktige 2017 

 010-153 Inbjudan Funktionärsträffen 2017 

    Angående Hundförbudstid 

 090-929 SKK DN-beslut 16/2017 

 070-081 Grundläggande utbildning i Föreningsteknik 

 Utgående 

     MS – kommande utställningar 

 

§164 Rapporter 

a. Ordföranden BN 

SSRK, skickat in nya styrelsen samt ändrat uppgifter på hemsidan. 

Domargåvor-Första leveransen av muggar har kommit. Ytterligare en beställning 

skall göras. 

Kort på Styrelsen diskuterades och det beslutades att IN ombesörjer att fota 

samtliga. 

 

b. Sekreteraren TC 

Låtta Bergstrand, adj. sekreterare har lämnat över information samt material kring 

sekreterarposten till TC 170327. 

 

c. Kassören GL 

Ekonomin är god. 

PL är ännu inte behörig till all information. 

Banken har gjort fel, det står endast Halland som firmatecknare vilket kommer 

rättas till då PL fått full tillgång. 

Swish - Årsavgift 500kr samt 2kr/ transaktion. Tillgång till 5 olika nummer.  

Beslut Styrelsen: Att PL tecknar Swish.  

 

 



d. Retrieveransvarig EN 

B proven inlagda i SSRK Prov bortsett från Halland som skickas in före den 31/3. 

5-6/8   Uddevalla  Nkl 

6/8      Bullaren  Ökl 

9-10/9 Borås   Nkl (lör-sön) 

     Ökl (sön) 

    Ekl dummy (lör) 

23-24/9 Kilanda  Nkl (lör-sön) 

    Ökl (lör) 

    Ekl vilt (sön) 

30/9-1/10 Hjo   Nkl (lör-sön) 

    Ekl dummy (lör-sön) 

14-15/10 Halmstad  Nkl (lör-sön) 

    Ökl (lör-sön) 

    Ekl (lör-sön) 

 

Lag SM 

10:e mars var sista anmälningsdagen. EN samt BN tar på sig ansvaret för att ta ut 

laget. Laget får bestå av högst 3 Ekl ekipage och måste innehålla 1 ekipage i Nkl. 

Finns 3 intressenter i varje klass. 

WT Halmstad just nu 95 anmälningar. WT Borås just nu 50 anmälningar 

GBG sektionen kommer inte lotta bort några ekipage. 

Provledarcertifiering, BN kontaktar Willy Gustafsson för att se om möjlighet finns 

att genomföra innan majproven. Det finns en del provledare som behöver förnya 

sina certifikat pga 5 års perioden går ut. 

 

e. Spanielansvarig BE 

Två vattenprov planerade. Uddevalla i juli och Halmstad i augusti. 

Fältprov - 3-4 planerade, inga exakta datum i dagsläget men sker under 

jaktsäsong. Anmälan sker via SSRK prov. 

Jakthundsdagen Åkulla 23 april (arrangemang Jis). Spanielraserna 

representerade. 

WT för spaniel under 2017? BA ser på möjligheterna och återkommer. 

 

 

 



f. Viltspårsansvarig (PL) 

Flat DM - det kommer in anmälningar. 

Gbg sektionen har till sin viltspårhelg fått in en anmälan på en svenskägd hund 

utan svenskt reg.nr. Kan leda till att resultaten inte räknas. Ägaren nekas att 

anmäla och uppmanas att återkomma när hunden är svenskreg. 

BN har ändrat på hemsidan enligt årsmötesbeslut om att inget SM kval kommer att 

genomföras och inget ekipage anmäls till tävlingen. 

E-posten är ändrat så den kommer till EB. Överlämning har inte skett ännu. 

 

g. Utställningsansvarig MS 

Kungsbacka har 355 anmälningar till lör samt 296 till på sön. PM har gått ut till 

hälften, resterande skickas inom kort. Sara från Smålandssektionen hjälper till 

med katalogen. 6 domarelever kommer att deltaga och det är 25 funktionärer som 

engagerar sig. 

 

h. Utbildningsansvarig LA 

BN har varit i kontakt med LA, överlämning sker inom snar framtid till CWA. 

Kopparhults erbjuder 4 kurser,samtliga fulltecknade. Är Katarina intresserad av att 

boka upp fler tillfällen? 

Ann-Hilde annonserar om kurs i Morup på hemsidan samt FB. 4 ekipage anmälda, 

8 st är sagt som minimum. Beslut fattas att ändra antalet till 6 st. Sista 

anmälningsdag 8/4. 

Diskussion kring kursutbud – är grundläggande apportering behovet?  

 

i. Informationsansvarig IN 

Beachflaggor, inga offerter i nuläget. SSRK HS, logotyp bilder finns att ladda ner. 

MS önskemål om att flaggorna är numrerade då det underlättar att hitta respektive 

ring vid utställningarna. 

Hur når vi en större spridning? 

Förslag på att lägga till bilder till samtliga statusuppdateringar. Samtliga positiva till 

förslaget.  

Hur går vi vidare? Fotograf med vid arrangemang som WT för en ev. bildbank? 

Finns en bildbank på gamla hemsidan. Styrelsen skickar privata bilder till 

information@ssrkvastra.se 

Fototävling, där priset blir förslagsvis en mugg eller en startavgift? 

WT i Halland under hösten, Familjedag i kombination med prova på dag? 

 

mailto:information@ssrkvastra.se


Alternativ för GBG sektionen under höstens WT? Förslaget är att ta fram ett 

koncept som kan anordnas på flera platser och som förslag tillsammans med ex 

labradorklubben. IN tar kontakt med GBG sektionen. 

 

§165  Funktionärsträffen 

BN på plats för Hs räkning, deltar på retriever. 

MS åker och anmäler sig själv. 

Biggan Elofsson bevakar spaniel. 

 

§166  Fullmäktige 20-21 maj 

EN, MS samt PL närvarar. Ytterligare en delegat skall utses. EN kontaktar en 

person i första hand. Samtliga anmäler sig själva till Hs kansli. 

 

§167 Övriga ärenden 

MS har läst igenom SKK´s organisationsutredning enligt överenskommelse och 

redogör för enkäten. MS föreslår att samtliga frågor besvaras. MS skickar ut 

förslaget för synpunkter och redovisar in den 31 mars. 

 

§168 Kommande styrelsemöte 

  8 maj klockan 18.30. Telefonmöte. BN återkommer med inloggningsuppgifter. 

  19 juni klockan 18.30. Fysiskt möte, Göteborg. BN återkommer med plats. 

 

§169 Mötets avslutande 

  Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

Protokollförare 

 

       

Therese Carlsson, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

             

Berth Nilsson, ordförande  Peter Landén, kassör 


